
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНЬСКІ НАУКОВІ ЕКОНОМІЧНІ ЧИТАННЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ З 

НАГОДИ 25 РІЧЧЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ МОРЯ 

 

 

 

20-22 грудня 2017 року 

 

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2017 



 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 

2 

 

УДК 336 

ББК 65.9(2)26 

 Ф59 

 

 

 

 

Стратегічні оріентири розвитку національної економіки в умовах перманентних 

кризових явищ: Матеріали всеукраїньских наукових економічних читаннь з міжнародною 

участю з нагоди 25-и річчя факультету економіки моря - Миколаїв: НУК, 2017. 

 

 

 

 

 

В матеріалах всеукраїньских наукових економічних читаннь з міжнародною участю з 

нагоди 25-и річчя факультету економіки моря розглядаються стратегічні оріентири 

розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали публікуються за оригіналами, наданими авторами. 

Претензії до організаторів не приймаються. 

Комп’ютерна верстка Кранковський Д.В., Сидоренко Л.В. 

Відповідальний за випуск Пащенко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Видавництво НУК, 2017 

© Національний університет кораблебудування, 2017 



 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 

3 

 

Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю, з нагоди 25-
річчя факультету економіки моря присвячені пам’яті першого декана 

Інженерно-економічного факультету НУК (нинішнього Факультету економіки 
моря) доктора економічних наук, професора Василя Чангіровича Лі 

 

Лі Василь Чангірович 

Доктор економічних наук, професор 

Зав. кафедри економіки та організації виробництва 

(1976-1996) 

Декан Інженерно-економічного факультету (1991-1996) 



 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 

4 

 

СЕКЦІЯ № 1 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ 

КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

УДК 330.341.1 
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В УМОВАХ МІНЛИВОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

Автор: Бадрак К. Є. 

 Науковий керівник: д.е.н., доцент Єфімова Г.В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Неодмінною умовою виживання підприємств у сучасному ринковому середовищі є правильно 
обрана і розроблена стратегія розвитку. За таких умов розробка стратегії є одним з вирішальних 
факторів короткострокового та довгострокового планування.  

Визначення стратегії досягнення цілей підприємства ґрунтується на аналізі сприятливих і 
несприятливих чинників макро- і мікроекономічного середовища і можливостей, сильних і слабких 
сторін підприємства, що у свою чергу,дозволяє здійснити аналіз стану і стратегічних можливостей 
підприємства та досягти мети [1]. В умовах стратегічної спрямованості України на інноваційний тип 
розвитку, адаптація підприємств до нових умов ринкової економіки та її активне реформування тісно 
пов’язані з інноваціями, як рушійною силою економічного зростання. Стратегічний погляд на 
інноваційну діяльність підприємства дозволяє вчасно зреагувати на зміни, запустити саме ту 
технологію, яка надасть значну перевагу та забезпечить зміцнення позицій підприємства на ринку. 
Тому саме стратегічний підхід до функціонування підприємництва перетворює інновацію в діяльність і 
суспільний фактор особливої важливості [2]. Відтак проблема вибору інноваційної стратегії на сьогодні 
залишається актуальною для українських підприємств. 

 Інноваційний розвиток підприємства є складним процесом, що потребує планування і 
управління засобами інноваційної стратегії у відповідності до конкретних можливостей організації, на 
основі результатів оцінки всіх форм ймовірної інноваційної діяльності. При цьому задача вибору 
ефективного напрямку стратегічного інноваційного розвитку підприємства полягає у визначенні такого 
оптимального варіанту з ряду альтернатив, що в процесі впровадження інновацій відображав би 
майбутню поведінку підприємства по відношенню до зовнішнього середовища, а саме до інших 
суб’єктів господарської діяльності з урахуванням індивідуальних внутрішніх можливостей. 

 Варто зазначити, що будь-які стратегічні кроки підприємства мають інноваційний характер, 
оскільки вони так чи інакше ґрунтуються на нововведеннях в економічній, виробничій, збутовій чи 
управлінській сферах. За основу вибору інноваційної стратегії необхідно взяти аналіз ключових 
факторів, що характеризують діяльність підприємства: стан галузі і позиції підприємства у цій галузі; 
цілі підприємства; інтереси вищого керівництва; фінансові ресурси; кваліфікацію персоналу; 
зобов’язання підприємства; ступінь залежності від зовнішнього середовища; часовий фактор тощо. 

Вибір інноваційної стратегії підприємства суттєво впливає на посилення 
конкурентоспроможності його продукції, та, навпаки, вибір інноваційної стратегії у свою чергу 
залежить від рівня конкурентоспроможності його інноваційної продукції. Аналітичний огляд наукових 
досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів свідчить про існування широкого спектра різновидів 
стратегій, які мають свої ознаки та характеристики. 

Дослідження, які були проведені вченими дають підстави поділяти інноваційні стратегії 
підприємства на активні та пасивні [3]. В рамках такого підходу, на нашу думку, доцільно виокремити 
вісім основних типів інноваційних стратегій, які найчастіше зустрічаються в науковій літературі. 

Слід зазначити, що інноваційна стратегія реалізується в рамках стратегічного планування. З 
вибором стратегії пов’язана розробка планів, проведення досліджень, здійснення інших форм 
інноваційної діяльності. Основа розроблення інноваційної стратегії ґрунтується на теорії життєвого 
циклу виробництва, ринковій позиції підприємства та його науково-технічній політиці. Семенюк О.М. 
надає більш детальне пояснення щодо класифікації [4]: 
- стратегія наступу характерна для суб’єктів господарювання, діяльність яких базується на 

принципах підприємницької конкуренції. Вона пов’язана з їх прагненням досягти технічного й 
ринкового лідерства шляхом створення та впровадження нових продуктів. Особливістю 
наступальної інноваційної стратегії є активна участь співробітників підприємства у створенні та 
впровадженні інновацій; 

- стратегія захисту спрямована на те, щоб утримати конкурентні позиції підприємств на вже 
наявних ринках. Головна ідея такої стратегії – оптимізація співвідношення «витрати–ефект» у 
виробничому процесі; 

- стратегія імітації використовується підприємствами, які не є піонерами у запровадженні на ринку 
тих або інших нововведень, але долучилися до їх створення, придбавши у фірми-піонера 
ліцензію; 

- залежна стратегія — характер технологічних змін у даному випадку залежить від політики 
підприємств, які виступають як «батьківські» стосовно «залежних» підприємств, які не роблять 
спроб змінити свою продукцію, оскільки вони тісно пов’язані із вимогами головної організації. Малі 
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організації такого типу поширені в капіталомістких галузях, їх ринковий успіх безпосередньо 
залежить від успіху у споживачів основного продукту головної фірми. Такі підприємства не 
здійснюють інноваційний пошук самостійно, але забезпечують високі критерії якості роботи і 
гнучкість пристосування до вимог нових технологій та ринків збуту; 

- традиційна стратегія — цей тип стратегії не передбачає значних технологічних змін, тому він 
лише умовно належить до інновацій. Часто виробництва стають традиційними внаслідок 
закріплення за ними певних інноваційних форм на тривалий період їх життєвого циклу; 

- стратегія «за нагодою» або стратегія «ніші» є реакцією керівництва на зовнішні сигнали ринку чи 
інституційного середовища. Інноваційна діяльність тут полягає в пошуку інформації щодо 
можливостей, які з'являються у підприємства за нових обставин, знаходженні особливих ніш на 
наявних ринках товарів і послуг, що мають споживача з нетиповим, але значущим різновидом 
потреб. 

Таким чином, при визначенні найбільш привабливої інноваційної стратегії підприємства слід 
дотримуються певних критеріїв, серед яких найважливішими є: відповідність можливостям і загрозам 
зовнішнього середовища; відповідність цілям підприємства і сумісність з його місією; досягнення 
конкурентних переваг за рахунок використання сильних сторін підприємства і слабкості конкурентів, 
нейтралізації або компенсації слабких сторін підприємства і сильних сторін (переваг) конкурентів; 
наявність необхідних ресурсів, наукового, технічного, виробничого, кадрового потенціалів; досягнення 
балансу між усіма структурними підрозділами, використання ефекту синергізму інноваційної діяльності 
як єдиної системи. 

Таким чином, обґрунтовуючи вибір інноваційної стратегії, керівники повинні враховувати її 
відповідність базовій стратегії розвитку підприємства, прийнятній її за рівнем ризику, а також 
передбачати готовність ринку до сприйняття новинки. Вдосконалення вибору інноваційної стратегії 
надасть можливість вітчизняним підприємствам адекватно оцінювати інноваційні проекти і сміливіше 
впроваджувати їх, що, в цілому, сприятиме оптимізації інноваційної діяльності в різних галузях та 
поліпшенню економічної ситуації в країні. 
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ЕКСПРЕС- ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ  ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ 

Автор: Баленко О.М. 

Науковий керівник:  к.е.н. Приходько Н. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Нестабільна економічна ситуація в країні позначилася на роботі багатьох підприємств, які 
гостро відчули нестачу власних фінансових ресурсів, накопичили значні суми кредиторської 
заборгованості. Все це призвело до погіршення їхньої платоспроможності або навіть до банкрутства. 
Тому для запобігання таким явищам доцільно проводити експрес-діагностику фінансового стану 
підприємства, яка дозволить розпізнати ознаки кризи на ранній стадії та прийняти необхідні для її 
усунення заходи. Для експрес-діагностики фінансового стану використовується система 
взаємопов'язаних показників, що базуються на даних бухгалтерської та статистичної звітності 
підприємства [1, с. 3].  

На сьогодні існує багато стратегічно важливих проблем в енергетичному секторі України, 
зокрема і на енергопостачальних підприємствах. Оскільки електроенергія займає важливе місце в 
житті суспільства та розвитку держави загалом, тому необхідно постійно здійснювати експрес-
діагностику фінансового стану електропостачальних підприємств.  

Для аналізу фінансового стану енергопостачальних підприємств було обрано 11 основних 
фінансових коефіцієнтів, що належать до трьох категорій: показники рентабельності; показники 
ліквідності і платоспроможності  та показники фінансової стійкості. Перша категорія показників 
використовується для оцінки всієї діяльності підприємства, дві останні – для виміру ступеня ризику 
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підприємства. На підставі обраних показників була здійснена експрес-діагностика фінансового стану 
трьох електропостачальних підприємств України за 2015–2016 роки.  

У таблиці 1 наведені результати експрес-діагностики фінансового стану ПАТ 
"Миколаївобленерго", ПАТ "Вінницяобленерго"та ПАТ «Дніпрообленерго» за 2015-2016рр. за даними 
їх фінансової звітності [2]. 

Таблиця 1 
Результати експрес-діагностики фінансового стану енергопостачальних підприємств  

(на кінець року) 

Аналіз фінансового стану енергопостачальних підприємств за 2015 - 2016 рр. виявив, що 
коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує частку грошових активів підприємства в його поточних 
зобов'язаннях, не відповідає нормативному значенню майже на всіх досліджуваних підприємствах. 
Лише на ПАТ «Вінницяобленерго» у 2015 році показник відповідав нормативному значенню (складав 
0,28). На решті досліджува-них підприємств цей показник є значно меншим за норматив. Отже, 
коефіцієнт абсолютної ліквідності не досягає нормативного значення, що дає підстави зробити 
висновок про неможливість підприємств негайно погасити свої зобов’язання. 

Значення коефіцієнтів покриття за досліджуваний період для трьох досліджуваних підприємств 
менше 1, що свідчить про неплатоспроможність цих підприємств. Це є свідченням загрози для 
фінансової стабільності підприємств, тому що вони мають можливість розрахуватися лише з боргами, 
але власного капіталу в обороті для продовження господарської діяльності не мають. 

У той же час, тільки у двох підприємств – ПАТ «Вінницяобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» 
коефіцієнти швидкої ліквідності у 2016р. відповідають нормативним значенням (0,7-0,8). У ПАТ 
«Миколаївобленерго» коефіцієнти швидкої ліквідності за 2015-2016рр. значно нижче рекомендованого 
значення. Так, за рахунок наявних грошових коштів та очікуваних надходжень від дебіторів ПАТ 
«Миколаївобленерго» може розрахуватися з боргами короткострокового характеру тільки на 33%. 

Дані таблиці яскраво свідчать про значний дефіцит власного оборотного капіталу на 
енергопостачальних підприємствах, внаслідок чого коефіцієнт маневреності власного капіталу має 
від’ємне значення на всіх досліджуваних підприємствах. 

Значення коефіцієнта автономії за весь досліджуваний період тільки на ПАТ 
«Вінницяобленерго» відповідає нормативному значенню.  

По всім показникам рентабельності спостерігається тенденція до зменшення. Коефіцієнт 
рентабельності активів має значення, що не відповідає нормативному на всіх досліджуваних 
підприємствах. Це свідчить про низьку раціональність використання активів досліджуваних 
підприємства. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу теж не відповідає нормативу. Це свідчить 

Показники 

ПАТ 
«Миколаївобленерго» 

ПАТ «Вінницяобленерго» 
ПАТ «ДТЕК 

Дніпрообленерго» 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Показники оцінки фінансової стійкості 

Коефіцієнт автономії 0,35 2,12 0,29 0,52 0,62 0,62 0,39 0,41 0,42 

Коефіцієнт 
фінансової стійкості 

0,66 4,09 0,53 0,78 0,81 0,73 0,48 0,50 0,46 

Коефіцієнт 
маневреності 
власного капіталу 

-1,48 0,96 -1,78 -0,63 -0,30 -0,20 -0,76 -0,49 -0,40 

Показники ліквідності і платоспроможності 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

0,02 0,01 0,01 0,05 0,28 0,07 0,02 0,02 0,29 

Коефіцієнт 
швидкої ліквідності 

0,33 0,28 0,33 0,64 0,91 0,91 0,58 0,75 0,73 

Коефіцієнт поточної 
ліквідності  

0,42 0,39 0,43 0,70 0,98 0,95 0,60 0,79 0,75 

Показники рентабельності 

Рентабельність 
активів 

0,01 0,09 0,01 0,03 0,02 0,09 0,01 -0,13 0,09 

Рентабельність 
власного капіталу 

0,04 0,04 0,04 0,06 0,24 0,14 0,03 -0,31 0,20 

Рентабельність 
продажів 

0,01 0,01 0,01 0,02 0,07 0,04 0,003 -0,03 0,02 

Рентабельність 
продукції 

0,01 0,01 0,01 0,02 0,09 0,04 0,003 -0,03 0,02 
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про неефективне вкладення коштів в підприємство.Рентабельність продажів характеризується 
низькими показниками на всіх підприємствах. Це можна пояснити, насамперед, зниженням обсягу 
прибутку.  

Отже, здійснивши аналіз основних фінансових показників діяльності досліджуваних 
підприємств, можна зробити висновок, що показники фінансової стійкості, рентабельності, ліквідності 
та платоспроможності не відповідають нормативним значенням, тому ці підприємства є 
неплатоспроможними, характеризуються переважно нестійким фінансовим станом та відсутністю 
власного оборотного капіталу. Тобто підприємствам слід прийняти необхідні управлінські рішення та 
здійснити заходи щодо покращення їх фінансового стану. 

Список використаних джерел: 
1.Дацун А.О. Система показників експрес-аналізу фінансового стану підприємства 

/А.О.Дацун//-ХНЕУ-2013р.- с.3  
2.Офіційний сайт Агенства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний 

ресурс].- Режим доступу: http://smida.gov.ua/ 
 

УДК 658.56 
ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОСИЛЕННЯ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
Автор: В.Г. Дроник, магістрант  

Науковий керівник: Парсяк В.Н.  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Основна проблема підвищення конкурентоспроможності бізнесу на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, що виникла на сьогоднішній день, полягає в тому, що більшість 
товаровиробників не приділяє належної уваги якості продукції. Останнім часом експерти 
неодноразово стали звертати увагу на погіршення якості більшої частини виробленої продукції. В 
умовах реалізації Україною торгівельної політики, відповідно до правил Світової організації торгівлі, 
така тенденція ставить під загрозу конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Крім того згідно 
із сучасними ідеями в сфері забезпечення якості кінцевої продукції, менеджмент якості виступає 
фактично наскрізним аспектом управління підприємством поряд із витратами, часом тощо. Тобто 
виникає питання актуальності впровадження системи контролю якості на підприємствах як методу 
підвищення конкурентоспроможності продукції. 

Зростаюче значення проблеми якості продукції є наслідком розвитку науки і техніки, умов 
виробництва продукції. Основні причини цього процесу – це ускладнення виробничих процесів, 
впровадження нових технологічних методів, природне підвищення вимог населення до якості товарів, 
що купуються, зумовлене постійним зростанням матеріальних і естетичних потреб. Все це примушує 
виробників підвищувати якість продукції і не відставати від вимог споживачів. Основними причинами, 
що визначають необхідність забезпечення і підвищення якості є: 

- безперервне і кількісне зростання потреб (особистих, суспільних, виробничих), їх якісний розвиток 
і видозміна; 

- зростання ролі і темпів науково-технічного прогресу в розвитку науки, техніки, виробництва, 
економіки; 

- удосконалення і ускладнення конструкцій виробів, що випускаються, підвищення значущості 
функцій, які виконуються ними; 

- збільшення обсягу виробництва продукції і, як наслідок, можливе зростання вартості браку; 
- посилення вимог до інтенсифікації виробництва і підвищення його ефективності; 
-  посилення конкуренції на внутрішніх і світових ринках [1]. 
Соціально-економічне значення підвищення управлінням якістю продукції полягає передусім в 

такому:  
- високоякісна й конкурентоспроможна продукції завжди повніше та краще задовольняє суспільно-

соціальні потреби в ній;  
- підвищення якості продукції є специфічною формою прояву закону економії робочого часу, тобто 

загальна сума витрат суспільної праці на виготовлення й використання продукції більш високої якості, 
навіть якщо досягнення такої пов’язане з додатковими витратами, істотно зменшується;  

- конкурентоспроможна продукція забезпечує постійну фінансову стійкість, а також одержання нею 
максимально можливого прибутку;  

- підвищення якості продукції впливає на зростання продуктивності суспільної праці та позитивно 
мотивує працівників;  

- покращує структуру виробництва та функціональний розподіл потужностей, темпи й ефективність 
науково-технічного прогресу [2]. 

В умовах ринкових відносин кожне підприємство має орієнтуватися на досягнення 
максимальних результатів своєї діяльності, а наявність на ринку конкуренції значно знижує 
можливості підприємства в досягненні поставленої мети. В такому випадку підприємство має 
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створювати та підтримувати суттєві переваги перед конкурентами, основні з яких спрямовані на 
виробництво продукції високої якості, здатної як найкраще задовольняти потреби споживачів (рис.1) 
[3]. Це обумовлює необхідність відводити на підприємствах велику увагу цим питанням, орієнтуючись 
на світовий досвід створення сучасних систем управління якістю продукції.  

 
Рис.1. Переваги високої якості продукції на макро  та мікрорівнях 

Покупець та виробник віддають перевагу новим зразкам продукції, якщо виконуються певні 
умови: 

-   зростання  ефективності  від  застосування  (експлуатації)  продукції  
випереджає зростання її ціни; 

- продукція  привертає  увагу  новизною  та  високою  якістю,  задовольняє покупця з погляду 
економності в споживанні та експлуатації; 

-  продукція  та  послуги  відповідають  міжнародним,  національним  та регіональним 
стандартам, а також умовам їх застосування за призначенням [4]. 

Якість  товару,  що  відповідає  світовим  показникам, особливо важлива  для підприємств,  які 
намагаються вийти  на міжнародний  ринок. Для  успішного розвитку вітчизняної  економіки   нашим  
товаровиробникам,  усім рівням  державного  й  громадського  управління  слід прийняти  новий 
«спосіб  мислення  в  галузі  якості».  Для вирішення  нових  завдань  потрібні  нові  фахівці,  у  тому 
числі  фахівці  з  менеджменту  якості,  що  мають  спеціальні  знання  стандартів  ефективної   
організації діяльності,  озброєні  сучасними  підходами  та  інструментами  організаційного  
менеджменту. Оцінюючи  і  впливаючи  на  показники  якості  продукції,  можливо  не  тільки  керувати   
якістю  продукції,  але й підвищувати її. 

У зв’язку з цим велика увага приділяється вирішенню питань по якості, що дає змогу 
примножувати якісні характеристики та властивості продукції. Ця проблема є актуальною для всіх 
підприємств нашої держави.  

Проблема якості в сучасних умовах глобалізованого середовища є досить важливою, адже 
являє собою один із чинників підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки, 
адже тільки продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. Відповідно, вітчизняні 
підприємства повинні посилити увагу щодо поліпшення якості своєї продукції, особливо гостро це 
питання постає нині, в умовах необхідності освоєння зарубіжних ринків. В економічних реаліях 
сьогодення створення ефективних шляхів підвищення якості продукції та, безпосередньо, процесу їх 
формування є стратегічним напрямком успішного функціонування будь-якого підприємства. 

Список використаних джерел: 
[1].Хращевська С.В. Шляхи підвищення якості продукції на підприємстві [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.viem.edu. ua/konf5/art.php?id=0418. 
[2].Причепа І. В., Лисаченко Г. І. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції 

підприємства : дис. – ВНТУ, 2016. 
[3].Рябушкіна А. А. Якість продукції та забезпечення її конкурентоспроможності // Ефективна 

економіка. – 2013. – №. 7. 
[4].Білецький Е. В., Янушкевич Д. А., Шайхлісламов З. Р. Управління якістю продукції та послуг 

/ Харків. торгов.-економ. інститут КНТЕУ- Х. : ХТЕІ, 2015 – 222 с. 
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УДК 631.115 (1.6) 

ПЕРЕДБАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ МОРЯ 
В КОНТЕКСТАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Автори: Н. Власова, І. Дибач, К. Парсяк 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
Факультет економіки моря – єдиний структурний підрозділ вищих навчальних закладів, де 

свого часу було розроблено, впроваджено та сертифіковано (а у 2017. р. – ресертифіковано) систему 
управління якістю (СУЯ) навчальних послуг. Організаційні та методичні аспекти її побудови, питання 
економічної мотивації підвищення якості освітніх послуг висвітлені у чисельних публікаціях [1, 2, 3] 
авторів цього проекту. Ми ж сконцентруємося на висвітлені практики поточного використання СУЯ в 
частині, яка стосується передбачень майбутнього ФЕМ – планування. 

Отже, перспективи наукової та освітньої діяльності щорічно затверджуються Зборами 
трудового колективу за результатами обговорення доповіді декана факультету. На поточний 
навчальний рік вони сформульовані у вигляді, наведеному у табл. 1. 

Таблиця 1 
Задачі Факультету економіки моря на 2017-2018 н.р. 

Задачі Відповідальні особи Термін 

Проведення внутрішнього аудиту кафедр ФЕМ на 
відповідність організаційного забезпечення 
навчального процесу нормативним стандартам якості 
ISO 9001:2009 в частині відповідності викладачів 
якісним компетенціям 

Декан ФЕМ 
Жовтень 
2017р. 

Усунення невідповідностей, виявлених у процесі 
внутрішніх аудитів   

Декан, профільні 
заступники декана, 
завідувачі кафедр 

 

Підвищення фахових компетенцій рівня робочої групи, 
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Розробкою заходів, які у подальшому деталізуються та розвиваються впродовж планової 

роботи на кафедрах, справа не обмежується, оскільки відповідно до вимог Стандарту ISO 9001 
«Системи менеджменту якості – Вимоги» [4], здійснюючи планування в межах системи управління 
якістю, організація повинна: 

1. Визначати екзогенні та ендогенні чинники, що мають відношення до призначення організації 
та стратегії її просування на ринку освітніх послуг; ретельно моніторити перебіг їхніх впливів; 

2. З урахуванням впливів, які здатні чинити зацікавлені сторони на здатність організації 
постійно постачати на ринок вироби та послуги, що відповідають вимогам споживачів, законодавчим 
та нормативним вимогам, ідентифікувати згадані зацікавлені сторони та вимоги, які вони висувають до 
СУЯ. 

Результатом відповідного моніторингу стало визначення ризиків, з якими стикається Факультет 
економіки моря на ринку освітніх послуг: 

агресивне просування альтернативної продуктової пропозиції вищих навчальних заходів з 
країн Східної Європи. 

загострення конкуренції на внутрішньому ринку. 
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запровадження зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови для абітурієнтів, які 
планують продовження навчання в магістратурі після отримання ступеня «бакалавр» зі спеціальності 
051 «Економіка». 

скорочення обсягів державного замовлення на освітні програми, за якими спеціалізуються 
кафедри факультету. 

невідповідність викладачів нормативам щодо їх професійних компетенцій. 
Протидія загрозам, які вони несуть у собі, складає зміст діяльності усіх структурних підрозділів, 

менеджменту та співробітників ФЕМ. 
Самостійним і надзвичайно важливим завданням управління якістю є визначення ресурсів, 

необхідних для встановлення, впровадження, підтримки та безперервного вдосконалення СУЯ, 
реалізації планових завдань, що випливають з цієї мети. Відповідно до пунктів плану (табл.1) вони 
окреслені наступним чином: 

1. Інформаційні (ознайомлення персоналу з планом проведення аудиту, цілями та метою). 
Психологічні ресурси. 

2. Інформаційні та комунікаційні технології, оснащення. Витрати на канцелярські вироби. 
Кошти на: заправку принтерів копіювальної техніки, канцелярські вироби. 

3. Інформаційні та комунікаційні технології. Кошти: на транспорт: відрядження, проїзні 
документи, тимчасове проживання. 

4. Залучення внутрішніх та зовнішніх ресурсів. Кошти на: реставрацію підлоги, клей, дюбеля, 
лак, утеплювач для стін, на оснащення аудиторій мультимедійними проекторами. 

Висновок: система управління якістю не є статичною системою, створеною раз та на завжди. 
Вона, по-перше, має безперервно вдосконалюватися для того, щоб діяльність Факультету економіки 
моря якомога краще відповідала вимогам замовників освітніх послуг та роботодавців. По-друге, СУЯ 
створює дороговкази для поточної роботи персоналу: від очильників до виконавців навчальних 
програм та допоміжного персоналу. 
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УДК 305.851-862 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОЦЕСІВ ГАЛУЗЕВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА РИНКУ 
МАШИНОБУДУВАННЯ 

Автори: Єфімова Ганна Вікторівна,  
Пащенко Олексій Вікторович 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
Сучасний процес глобалізації економіки, перехід від постіндустріального суспільства до 

економіки знань призводить до постійної зміни конкурентних відносин на світових ринках. У таких 
умовах успіх підприємств на ринку залежить від їхньої ефективної взаємодії з суб’єктами, що 
займаються виробництвом сировини або просуненням товару даного підприємства до кінцевого 
споживача, тобто інтеграційних процесів. Встановлення ексклюзивного типу стосунків між виробником 
та його постачальником, з одного боку, надає підприємству низку переваг перед конкурентами, з 
іншого – може мати негативні наслідки для економічної конкуренції. Практика існування інтеграційних 
об’єднань в Україні демонструє вигоди для зростання галузевих ринків шляхом підвищення 
конкурентоспроможності даних підприємств, зменшення витрат на виробництво кінцевої продукції, 
можливостей запровадження інновацій. 

Інституційна теорія фірми пояснює існування об’єднань з точки зору трансакційних витрат, 
агентських відносин та прав власності. Фірма, за Ф. Найтом, є система відносин, що виникають, коли 
спрямування ресурсів починає залежати від підприємця. Фірма стає більшою, коли додаткові 
трансакції здійснюються підприємцем і вона стає меншою, коли він відмовляється від організації таких 
трансакцій. Обмеження розміру фірми та збереження ринкових трансакцій відбувається, тоді коли: 

- із збільшенням розміру фірми може спостерігатися скорочення доходу від підприємницької 
функції, іншими словами, витрати на організацію додаткових трансакцій всередині фірми можуть 
зростати; 
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- із збільшенням кількості трансакцій підприємець стає нездатним використати фактори 
виробництва із найбільшою вигодою, тобто розміщувати їх у таких точках виробництва, де вони мають 
найбільшу цінність; 

- переваги малої фірми більше, ніж великої. Фірма буде розширюватися до тих пір, поки 
витрати на організацію однієї додаткової трансакції всередині фірми не зрівняються із витратами на 
здійснення тієї ж трансакції через обмін на відкритому ринку, або витратам на організацію її через 
іншу фірму. При інших рівних умовах, фірма буде тим більша, чим: 

- менші витрати організації і чим повільніше зростають ці витрати із збільшенням 
організованих трансакцій; 

- менше помилок робить підприємець і чим повільніше зростає кількість помилок із 
збільшенням організованих трансакцій; 

- більше зменшується (менше зростає) ціна пропозиції факторів із зростанням розміру фірми. 
[3] 

Переваги інтеграції можна спостерігати в експортних або імпортозамінних галузях економіки 
України, що відповідає моделі промислового розвитку, яка використовувалась певний час країнами 
Азійських Тигрів. Серед позитивних наслідків: підвищення конкурентоспроможності інтегрованих 
компаній, покращення основних показників діяльності, покращення структури експорту тощо. 

Головними аргументами проти інтеграції є створені нею бар'єри щодо входження на ринок 
інших фірм, а також монопольна влада фірм-продавців. Поєднання виробників проміжної та кінцевої 
продукції на будь-якому етапі продуктового ланцюга зменшує фактичну та потенційну конкуренцію. На 
ринках проміжної продукції доступ нових покупців обмежений внаслідок неможливості укладання 
контрактів із фірмами, що належать до інтегрованої структури. На ринках кінцевої продукції інтегровані 
структури мають переваги у витратах, що дозволяють збільшити монопольну владу. Також інтеграція 
не дозволяє своєчасно позбавлятися неконкурентоспроможних фірм, внаслідок великої 
взаємозалежності між функціональними підрозділами. Вона створює великі внутрішні витрати на 
підтримання вертикальних виробничих потужностей, на управління підприємством, передачу 
інформації за ієрархією, на дублювання функцій в окремих виробничих структурах, а також на 
контроль і координацію діяльності. Інтеграція створює перешкоди на шляху спеціалізації виробництва і 
конкуренції, тому вона меншою мірою орієнтована на ринок і запити кінцевого споживача. 

Сьогодні в Україні розповсюдженими є такі організаційні форми вертикальної інтеграції як 
бізнес-групи, холдинги, франчайзинг. Бізнес-група не є законодавчо закріпленою формою, але вони 
займають провідні позиції на багатьох ринках. Головною причиною створення бізнес-груп є правова 
незахищеність контрактів, внаслідок чого істотно зменшується ефективність інвестування в об'єкти, 
що знаходяться поза межами контролю економічного агента. Більшість українських інвестицій є високо 
специфічними і вимагають додаткових витрат на забезпечення реалізації угоди. Трансакційні витрати 
зменшують прибутковість вкладень за межами особистого контролю до від'ємних величин. 

Незахищеність прав власності підвищує привабливість інвестування в активи, що знаходяться 
під безпосереднім впливом інвестора, де він має контрольний пакет акцій або можливість визначати 
стратегічні та тактичні рішення підприємства. Саме це пояснює зростання останнім часом кількості 
бізнес-груп за ініціативою власників високоприбуткових компаній у сировинних галузях - чорної та 
кольорової металургії, енергетики, нафтопереробки. Існує ціла низка факторів, що обумовлює 
інтеграцію на українських галузевих ринках, серед яких прагнення подолати неефективність двобічної 
монополії; уникнути "подвійної надбавки"; підвищити ринкову владу шляхом горизонтальної інтеграції; 
збільшити обсяг випуску до мінімально ефективного шляхом вертикальної або горизонтальної 
інтеграції. 

Галузева спеціалізація бізнес-групи є наслідком вертикальної та горизонтальної інтеграції та 
залежить від розміру групи. Невеликі бізнес-групи утворені шляхом вертикальної та горизонтальної 
інтеграції та спеціалізуються на виробництві невеликої кількості близьких замінників. Великі зазвичай 
мають конгломератну структуру та рідко мають єдину спеціалізацію. 

Висновки. Спонукальними мотивами інтеграції на українських галузевих ринках 
машинобудування виступають: економія на трансакційних витратах, асиметричність інформації, 
збільшення прибутків за рахунок вирішення проблеми "подвійної надбавки", прагнення підприємств 
зменшити тиск державного регулювання, використання ефективної системи цінової дискримінації, 
зменшення втрат від монопольної влади закупівельних фірм. Переваги інтеграції демонструють 
підприємства в експортних або імпортозамінних галузях економіки України, що проявляється через 
підвищення конкурентоспроможності, покращення основних показників діяльності, покращення 
структури експорту тощо. Негативні наслідки інтеграції виявляються через створення бар'єрів щодо 
входження на ринок інших фірм, а також отримання монопольної влади фірм-продавців. Головна 
суперечність інтеграційних процесів полягає у посиленні конкурентоспроможності, з одного боку, та 
можливості реалізації монопольного становища, з іншого, що може бути вирішена лише шляхом 
узгодження процесу інтеграції підприємств із стратегічними завданнями економічної політики країни. 
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УДК 334.716 

ОСНОВНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА У МАШИНОБУДУВАННІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Автори : Селікова Т.В., Вакар В.В. 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 
Машинобудування у виробничо-господарському комплексі відіграє провідну роль. Воно 

виробляє знаряддя праці, забезпечуючи ними себе та всі інші галузі виробництва. Цим досконаліше 
знаряддя праці виробляє машинобудування, тим продуктивніше працюють підприємства, де ці 
знаряддя використовуються. У зв’язку з цим, що є аксіомою, розвиток машинобудування повинно 
випереджувати розвиток інших галузей в економіці. Криза у машинобудуванні, склад і стагнація 
машинобудівного виробництва ведуть до негативних, а іноді до невідворотних наслідків.  

В сучасних умовах, як свідчить аналіз машинобудування України, у тому рахунку 
Миколаївської області, знаходиться у кризовому стані. Основні явища сучасного кризового стану 
машинобудівної галузі на наш погляд, наступні. 

По-перше, різко зменшується питома вага обсягу машинобудівної продукції в структурі 
промислового виробництва України. Сьогодні вона складає близько 13%. Цей показник у економічно 
розвинутих країнах досягає 50%. 

По-друге, гостра кадрова проблема. Вона полягає у тотальне скороченні персоналу 
починаючи з 2013 року у зв’язку з еміграцією, від’їздом у різні країни на роботу, залучення до участі у 
АТО, в тому рахунку кваліфікованих кадрів, що негативно вплинуло на продуктивність праці. 

По-третє, загальновідомих факт, що наявні на машинобудівних підприємствах виробничі 
потужності фізично та морально застарілі. 70% експлуатуючого обладнання переамортизовано, тобто 
експлуатується понад 15-20 років. Преважна більшість підприємств потребує масштабної 
реконструкції і службового технічного переоснащення з метою випуску конкурентоспроможної 
продукції. Така істотна невідповідність виробничих потужностей машинобудівних підприємств 
потребам внутрішнього і зовнішнього ринку призводить також до їх фінансової неефективності, тобто 
до банкрутства. 

І, нарешті, в-четвертих, слід відмітити ще одне явище кризового стану підприємств, яке 
стосується системи управління підприємствами, яка залишається на більшості з них незмінною. Так, 
окремі керівники підприємств недостатньо пристосувалися до діяльності в ринкових умовах, хоча до 
апарату управління почали дедалі більше залучати  молодих кадрів, у яких сформувалося 
європейське мислення, реалізувати яке без досвіду роботи є майже неможливим як досвідченим 
керівникам, так і молодим спеціалістам. Адже вони є не готовими до діяльності в умовах наявності 
кризових явищ. 

Висновок. Перераховані кризові явища у машинобудуванні не охоплюють їх повних перелік. 
Однак, приділення уваги тільки окресленим проблемам, зі сторони держави і керівників підприємств 
приведе, на наш погляд, до позитивних змін у вітчизняному машинобудуванні і в економіці в цілому. 

Список використаних джерел: 

1. Колісник М. К. Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу з кризи за 
допомогою стратегії інтеграції // М. К. Колісник К. Е. Сміх // Регіон. економіка. – 2015. – № 4. – С. 163-
173. – Бібліогр.: 11 назв. – укр.  

2. Данилишин Б. М. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: [Монографія] / Під 
заг. ред. чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – Ніжин: ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2010. – 308 
с.  

3. Економічна статистика // Державна служба статистики України. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

 



 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 

13 

 

УДК  005.963.3 
ПРОБЛЕМИ  РОЗВИТКУ МАЛОГО  БІЗНЕСУ 

Автори: Тубальцева  Н.П., Сисоєва  К.М. 
Національний університет кораблебудування імені  адм. Макарова 

На сучасному етапі становлення ринкового середовища в Україні особливе значення має 
розвиток малого підприємництва. Саме малі підприємства, що не вимагають великих стартових 
інвестицій і гарантують високу швидкість обороту ресурсів, здатні найшвидше  вирішувати проблеми 
реструктуризації економіки, формування і насичення ринку споживчими товарами в умовах 
дестабілізації економіки і обмеженості фінансових ресурсів.  

Малий бізнес формує  гнучку  змішану економіку, поєднує  різні  форми  власності, реалізує  
складний  синтез  конкурентного  ринкового механізму та державного  регулювання  великого,  
середнього  і  дрібного виробництва.  Розвиток  дрібного  підприємництва  необхідний   тільки тому, 
що вони дають життя старим великомасштабним підприємствам і в союзі  з ними  отримують  значну  
вигоду  як  для  себе,  так і  для  ринкової економіки в цілому. І  якщо  крупний  бізнес  –  це  скелет  
всієї   сучасної економіки, то все різноманіття  дрібного  і  середнього  підприємництва  – м'язи, жива 
тканина господарського організму 

Сутнісна специфіка малого бізнесу диктує необхідність його ефективної загальнодержавної й 
регіональної підтримки, здатної елімінувати негативний вплив факторів зовнішнього середовища. В 
тих країнах, де підтримці малого бізнесу приділяється пильна увага, вона зіграла свою значиму роль. 
Так, у Франції, Великобританії, Бельгії, Німеччині, Канаді, Іспанії він сприяв створенню середнього 
класу, в Ізраїлі й США - подоланню рецесії, у Мексиці, Канаді, Сінгапурі, Японії – створенню нових 
ринків, у Китаї, Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині – послідовному проведенню реформ.  

Однак рівень розвитку малого підприємництва в Україні кардинально відстає від багатьох 
провідних країн світу (згідно статичного спостереження кількість малих підприємств бізнесу нашої 
держави значно менша ніж за кордоном). В  економіці зберігається непродуктивна праця, велика 
енергоємність, підвищення доходів населення не порівнюється зі зростанням продуктивності праці. 
У більшості  малих  і середніх підприємств України, порівняно зі світовими лідерами, продуктивність 
праці нижча  в  10 разів. Тому можна сказати, що криза, маючи негативні наслідки для держави, для 
 малого бізнесу  може мати позитивне значення — скорочуються непродуктивні видатки, очищується 
 бізнес  від неякісного, здійснюється важливий процес реструктуризації, що є вимушеним заходом 
оздоровлення економіки. 

В нашій країні  малий бізнес має в собі величезний потенціал для стабільного й тривалого 
розвитку економіки та соціальної сфери країни. Однак реалізувати даний потенціал він не може з 
причини незадовільного стану бізнес-середовища в Україні. Дрібних підприємців в Україні стає все 
більше, але їх роль в економіці помітно зменшується. Сектор малого бізнесу складно назвати 
двигуном української економіки. По-перше, офіційна статистика відображає лише формально 
зареєстровані фірми. За оцінками експертів, реально діючих серед них - не більше 70%. По-друге, 
незважаючи на то що понад 85% зареєстрованих підприємств можна зарахувати до категорії малих, їх 
внесок у ВВП країни не перевищує 10% (в США 50-52%),  і з кожним роком ця цифра зменшується [1 ]. 

Сьогодні становище вітчизняного малого бізнесу є вкрай складним і вимагає негайного 
вирішення. Малі підприємства змушені виживати в реаліях кризової економіки: вони потерпають від 
надмірного оподаткування, нестачі кредитних джерел, адміністративних утисків, та інших негативних 
явищ, які супроводжують процеси реформування в країні. 

Як визнають самі міжнародні експерти, вітчизняні закони про регуляторну політику,  
ліцензування,  дозвільну систему,  контроль і нагляд - є якісними за найвищими стандартами. Справа 
за малим - підкріпити їх такими ж якісними підзаконними актами і просто їх виконувати. Було 
проаналізовано 15 тисяч нормативно-правових актів, і майже половину з них було визнано 
неефективними й шкідливими для розвитку бізнесу [2]. 

Однак є й перші позитивні кроки до взаєморозуміння між владою та бізнесом. Державна 
податкова служба подовжить мораторій на перевірки малого бізнесу. Продовжується скорочення 
кількості перевірок інших суб’єктів господарювання. В 2012 році в Україні відбулося 23 тисячі 
перевірок, у 2014 – 12 тис., а у 2015 році – близько 8 тис. перевірок підприємців. Малий бізнес взяв 
участь у створенні нової спрощеної системи оподаткування, а згодом отримав адаптаційний період 
для впровадження у своїй роботі нових вимог закону.  

На сучасний момент основні проблеми розвитку малого бізнесу такі: 

 неефективна регуляторна політика; 

 надмірне оподаткування; 

 недостатнє кредитування; 

 відсутність фінансової  підтримки з боку держави. 
Підсумовуючи, необхідно виділити шляхи ефективного розвитку малого бізнесу в нашій 

державі – це розроблення відповідної соціальної, економічної, законодавчої основи, поєднання, 
узгодження, комбінування різних форм,  методів,  засобів регулювання та підтримки. Порятунок 
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української економіки полягає у тому, щоб перевернути виробничу піраміду з голови на ноги. 
Поставити її на міцну основу, якою став би малий та середній бізнес. Іншого виходу немає. Тому всі 
напрями державної політики повинні орієнтуватися на розвиток малого бізнесу. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Автор: Шевченко В. О. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Одним із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища є розвиток 
малого підприємництва. Сьогодні цілком очевидно, що успіх ринкових перетворень великою мірою 
визначатиметься тим, як вдасться реалізувати потенціал малого підприємництва, цього динамічного і 
мобільного сектору економіки. 

Відповідно до розмірів підприємств, масштабів їх діяльності підприємництво поділяють на мале, 
середнє та велике. У світі існують фірми-гіганти з багатомільярдними оборотами, на яких працюють 
десятки й сотні тисяч працівників. Існують і розвиваються крихітні фірми, на яких зайнято дві, три 
особи. Розмір підприємств залежить від виробничої функції підприємства, технологічного типу 
виробничого процесу, здатності швидко реагувати на зміни ринкової ситуації, на рух попиту, появу 
нових потреб у суспільстві тощо. 

Мале підприємництво – це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих 
підприємств та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою 
отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова 
тощо) зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного 
інтересу. 

Відповідно до Господарського Кодексу України ст. 55, малими визнаються підприємства, в яких 
середньооблікова чисельність працюючих за звітний фінансовий рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а 
обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, 
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Функціонування малого підприємництва в Україні визначається податковою політикою держави. 
На сучасному етапі вітчизняна податкова система передбачає для малих підприємців два шляхи 
ведення своєї діяльності в контексті сплати податків:  

• загальна система; 

• спрощена система. 
Якщо ж суб’єкт господарювання обирає загальну систему оподаткування, то на нього чекає 

сплата податків, відповідно до переліку поданого в ст. 9-10 Податкового кодексу України. Найбільший 
тягар на підприємство в цьому випадку справляє податок на прибуток чи податок на доходи фізичних 
осіб, оскільки ставки обох становлять 18% від бази оподаткування. Обидва ці податки є важливими на 
державному рівні, показники надходжень до бюджету доволі високі. За рахунок загальної системи 
оподаткування держава отримує чималі надходження до бюджету і зацікавлена в тому, щоб доходи 
зростали, проте більшість представників малого бізнесу вдаються до спрощеної системи 
оподаткування, яка виключає такі важливі з фіскальної точки зору податок на прибуток та на доходи 
фізичних осіб. Загалом по малих підприємствах за 2017 рік фінансовий результат суб’єктів, що 
отримали прибуток склав 95 483 млн.грн., з яких лише частина оподатковувались загальною 
системою, але були й такі, котрі не отримували прибутків. Відтак, 26,1% малих підприємств були 
збитковими і їх фінансовий результат становить - 207 389 млн. грн., тому такі платники податків на 
загальній системі не принесуть високого наповнення бюджету за рахунок податкових надходжень, 
використовуючи законні шляхи зменшення бази оподаткування. 

Спрощена ж система оподаткування передбачає особливий механізм справляння податків, який 
звільняє платників від нарахування, сплати окремих податків та подання звітності. Податковим 
кодексом України для платників єдиного податку визначені ставки в таких розмірах:  

•  І група – до 10% розміру прожитковго мінімуму (до 160 грн); 

• ІІ група – до 20% розміру мінімальної заробітної плати (до 640 грн); 

• ІІІ група: – для платників ПДВ: 3% доходу;– у разі включення ПДВ до єдиного податку: 5% 
доходу застосовують не платники ПДВ; 

• ІV група: визначено п. 293.9 ст. 293 Податкового Кодексу України. 



 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 

15 

 

У 2017 році на суму єдиного податку значно вплинуло зростання мінімальної заробітної плати до 
3200 гривень, оскільки ставка нараховується у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати. Такі 
зміни сприяли зростанню дохідної частини бюджетів, але, в той же час, посилили тиск на підприємців. 

Суб’єкти господарювання, які обрали спрощену систему розподіляються на групи, умови 
віднесення до яких наведені в Табл. 1.1. То ж, єдиний податок, як правило дозволяє представникам 
малого бізнесу сплачувати значно нижчі податки, аніж за умов загальної системи, знижуючи рівень 
тиску. Проте, часто, проблемою стає те, що спрощена система оподаткування не враховує видатки, 
які несе платник. Для прикладу для платників 3 групи, що є платниками ПДВ єдиний податок 
перевищує можливий нарахований податок на прибуток, якщо частка його оподатковуваного прибутку 
за загальною системою не перевищує 16,67%. Таким чином, якщо витрати юридичної особи, які вона 
може використати для зменшення бази оподаткування при сплаті податку на прибуток будуть 
перевищувати 83,23% від рівня отриманого доходу, то сплата єдиного податку за ставкою 3% від 
доходу буде більшою, аніж податку на прибуток. Таким чином, для вітчизняної податкової системи 
спрощена система стала великою проблемою, яка принесла з собою цілу низку негараздів, побороти 
які держава, видається, не в силах. 

Існуючий досвід свідчить про хибність політики надмірного оподаткування тих, хто виробляє 
національний продукт. В зв’язку з цим економічним орієнтиром сьогодення має бути активна 
регуляторна діяльність соціально-економічних процесів в Україні. В цьому контексті питання 
реформування податкової політики у сфері малого підприємництва об’єктивно назріло, його 
вирішення є нагальним і не може відкладатися. А втілити його можна, перш за все, усунувши головні 
негативні риси податкової системи: багаторазове оподаткування, ставки податків і фіскальний 
характер податкової системи, що не відповідають економічній доцільності, надмірну кількість 
необґрунтованих і відсутність необхідних податкових пільг, виключення двозначності та різночитання 
у тлумаченні нормативних актів і таке інше. Відбиваючи адекватно розвиток суспільних відносин, 
податкова політика держави має бути спрямована на стимулювання економічного зростання та 
активізацію ринкового механізму усіх ланок господарського комплексу, в т.ч. шляхом підтримки малого 
підприємництва. Це забезпечить поступове зростання бізнесу від малого до великого і надасть 
можливість створення середнього класу. За даними ООН, у 2017 р. за межею бідності в Україні 
проживає майже 60% населення, а стимулюючи розвиток малого підприємництва цю проблему можна 
певним чином подолати. 

Це зумовлює розробку заходів, які створять умови, щодо покращення культури ведення бізнесу, 
зменшать кількість безробітних, дадуть новий поштовх у розвитку малого підприємництва як 
необхідної ланки і сходинки, через яку має пройти майже кожен майбутній власник середнього та 
великого підприємства.  

Таблиця 1.1 
Характеристика груп платників спрощеної системи оподаткування 

 I група II група III група IV група 

Суб’єкти, що 
можуть належити 
до групи 

Фізичні особи-
підприємці 

Фізичні особи - 
підприємці 

Фізичні особи - 
підприємці та 

юридичні особи 

Сільськогосподарські 
виробники 

Рівень доходу Не перевищує 
300000 
гривень 

Не перевищує 
1500000 
гривень 

Не перевищує 
5000000 
гривень 

Сільськогосподарське 
товаровиробництво 

дорівнює чи перевищує 75% 

Кількість 
найманих 
працівників 

- Не перевищує 
10 осіб 

Не обмежено Не обмежено 

 
Фінанси суб'єктів малого підприємництва мають важливе значення для формування фінансів 

держави. Виникають різноманітні прямі та зворотні зв'язки між макрорівнем та численними 
макрорівнями фінансів господарських одиниць. Суб'єкти малого підприємництва сплачують державі та 
місцевим органам влади податки, у свою чергу, держава надає їм прямі та непрямі субсидії, здійснює 
непрямі заходи, що сприяють розвитку підприємництва. Г.Г. Кірейцев серед особливостей 
фінансового менеджменту в малому бізнесі, які відрізняють його від великого, виділяє наступні: 

 - залежність від внутрішніх джерел фінансування і слабка організація довгострокового 
планування, що обумовлена незначною чисельністю працюючих і низьким рівнем їхньої спеціалізації;  

- більшість власників малих підприємств відчувають дефіцит широкого діапазону навичок, за 
допомогою яких вони повинні точно аналізувати ринок і стрімко маневрувати своїми обмеженими 
ресурсами;  
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- залежність потенціалу росту малих підприємств від кваліфікації їхнього управлінського 
персоналу.  

На сьогоднішній день існує досить велика кількість класифікацій загроз фінансовій стійкості 
підприємства. Зовнішні загрози можуть проявлятися у таких несприятливих макроекономічних умовах, 
як: загальноекономічна ситуація в країні і регіоні, кризи; нестабільність нормативно- правової бази; 
нестабільність податкової, кредитної та страхової політик і т.д. До внутрішніх загроз відносять 
загалом: слабке маркетингове опрацювання ринку; серйозні помилки в організації збереження 
фінансових та матеріальних цінностей і т.д. На основі проаналізованої інформації було спроектовано 
стратегічну матрицю SWOT - аналізу малого підприємництва в Україні, яка дозволяє визначити сильні 
сторони малого підриємництва в Україні та загрози, які впливають на мале підприємництво зовні та 
зсередини підприємства, яка наведена в Табл. 1.2. 

На фінансову стійкість малого підприємства в ринкових умовах можуть впливати дві групи 
факторів – внутрішні та зовнішні. Зовнішні фактори зазвичай мають невизначений характер, тобто не 
піддаються прогнозуванню. У той же час можуть завдавати найбільшої шкоди. У багатьох ситуаціях 
неможливо відразу зреагувати та знешкодити загрозу, адже її причини часто бувають не очевидними 
та проявляються не одразу. Саме тому правильною стратегією може бути відслідковування впливів на 
підприємство та подальше виявлення їх причин. 

На нашу думку, заходи підвищення фінансової стійкості доцільно розгляда- ти з точки зору 
системи раннього запобігання та реагування (СРЗР), адже завжди легше протидіяти несприятливим 
факторам та загрозам на ранньому етапі, коли їх вплив може навіть не відчуватися.  

Система раннього попередження і реагування допоможе малому підприємництву завжди вчасно 
виявляти та аналізувати інформацію про приховані обставини, настання яких може призвести до 
виникнення загрози для підприємства чи до втрати потенційних шансів. За змістом механізм 
впровадження системи раннього попередження та реагування є комплексом організаційних, 
інформаційних, методичних та управлінських процедур, призначених для розробки дієвої антикризової 
програми, що відповідає інтересам як самого підприємства, так і безпосереднього оточення. Гнучкість 
СРПР доводить високий рівень її адаптивності, а циклічний характер робить процес її функціонування 
мобільним і безперервним. 

Проблема створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва постійно вимагає 
зміни методів і форм управління цим процесом, удосконалення й узгодження функцій управління ним 
на всіх рівнях. Подальший розвиток малого підприємництва потребує формування і здійснення 
відповідної ефективної та гнучкої регіональної політики.  

Таблиця 1.2 
Стратегічна матриця SWOT - аналізу малого підприємництва в Україні    

Сильні сторони Слабкі сторони 

- Мале підприємництво адаптивне та оперативно 
реагує на зміни кон’юктури ринку. 

- Орієнується на місцевий ринок та індивідуальне 
споживання. 

- Активізує інноваційну діяльність. 
- Забезпечує насичення ринку споживчими 

товарами та послугами повсякденного попиту. 
- Спрощена система управління, швидке прийняття 

рішень. 
- Створює робочі місця. 
- Наявність кваліфікованої робочої сили. 
- Наявність ініціативних підприємців. 
- Ефективне міжсекторне співробітництво (бізнес-

влада-громада). 
- Досвід ведення бізнесу у кризовій ситуації. 

- Низький рівень ефективності управління. 
- Низький рівень впровадження інновацій і у 
виробничу сферу, і у сферу управління. 
- Низький рівень маркетингу і втрата ринків збуту 
продукції. 
- Прорахунки в інвестиційній політиці підприємств. 
- Дефіцит у фінансуванні. 
- Недостатня обізнаність підприємців з чинним 

законодавством, основами бізнесу та 
оподаткування, відсутність управлінського 
досвіду. 

- Некомпетентність підприємців у конкретних 
стратегічних зонах господарювання. 

- Низький рівень використання наявних виробничих 
потужностей. 

- Обмеженість або повна відсутність матеріально - 
фінансових ресурсів. 

- Низький рівень соціальної відповідальності 
малого підприємництва. 

- Малі підприємства не вдаються до фінансового 
прогнозування та планування. 

 

продовження таблиці 1.2 
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Зовнішні можливості  Зовнішні загрози 

- Потужний науково-освітній та дослідний 
потенціал. 

- Проведення міських заходів із залученням 
суб’єктів малого підприємництва до 
розвиткуекономіки. 

- Вступ України до СОТ, ЄС та інших 

міжнародних організацій. 
- Прийняття прогресивних змін до законодавства 

України у сферах підприємницької діяльності. 
- Розробка та впровадження стретегії розвитку 

на національному, регіональному та місцевих 
рівнях. 

- Пожвавлення залучення інвестіцій; 
- Можливі позитивні зміни в законодавстві, 

скорочення кількості необхідних дозволів для 
започаткування бізнесу. 

-  Наростання кризи в економіці. 
- Нестабільність податкової політики. 
- Складна система на отримання кредитів для 

розвитку бізнесу, нерозвиненість системи 
мікрокредитування небанківськими 
фінансовими установами. 

- Нестабільність системи підтримки малого 
підприємництва та великий тиск податкового 
навантаження. 

- Відсутність ефективних податкових реформ. 
-  Ліквідація спрощеної системи-оподаткування, 

звітності й обліку для суб’єктів малого бізнесу. 
- Недостатній рівень конкурентоспроможності 

малих підприємств. 
- Негативна кон'юнктура економіки. 
- Підвищення рівня інфляції. 
- Зменшення купівельної спроможності 
населення. 
- Нестабільність господарського і податкового 
законодавства. 
- Нестабільність і нерозвинутість фінансового й 
валютного ринків. 
- Сезонні коливання попиту. 
- Політична й економічна нестабільність в країни. 

        На основі проведеного аналізу, ми виділяємо наступні шляхи підвищення ефективності системи 
управління фінансовим станом підприємства: 
1. Розвиток малого підприємництва загалом може мати дуже позитивний ефект для України як 

запорука соціальної стабільності, економічної конкуренції і розвитку політичної демократії. Проте 
на сьогодні умови діяльності даного сектору є складними. Важливими питаннями є забезпечення 
якості, розвиток внутрішньої структури сектору малого підприємництва і протидія зростанню 
корупційної складової в їх діяльності. 

2. Ситуацію щодо підтримки малого підприємництва погіршує відсутність послідовної державної 
політики, спрямованої на підтримку і розвиток сектору. На сьогодні незавершений процес 
реформування державної системи підтримки розвитку підприємництва, не розподілені функції між 
центральними органами виконавчої влади. На думку багатьох експертів, в країні слід створити 
спеціалізовану державну агенцію, відповідальну за політику в сфері підтримки малого бізнесу. 
Прийнятим є також варіант, коли політику визначатиме Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, а реалізацією політики опікуватиметься окремий орган, що матиме необхідну 
мережу на регіональному рівні. 

3. Необхідність вироблення узгодженої державної політики у сфері підтримки малого 
підприємництва, яка повинна бути наскрізною і послідовною, охоплювати не тільки суто 
регулювання діяльності даного сектору, але й передбачати розвиток інституційної підтримки 
малого бізнесу, а також активізацію діалогу між державою і бізнес - об’єднаннями. 

4. Відносини малого і великого бізнесу є також важливим питанням. З одного боку, існує проблема 
монополізації ринків, державних преференцій для великого бізнесу. З іншого боку, великий бізнес 
відчуває сильний соціальний тиск на територіях своєї присутності, особливо за умови 
модернізації виробництва і скорочення персоналу на підприємствах. За таких умов малі 
підприємства є резервом, де вивільнені працівники можуть знайти роботу чи реалізувати свою 
підприємницьку ініціативу. Крм того, великий бізнес зацікавлений в розвитку сектору малого 
бізнесу для передачі непрофільних видів діяльності на аутсорсинг, тому ініціативність і 
професійність малого бізнесу, а також налагодження контактів між компаніями є предметом 
інтересу великого бізнесу. 

5. Інституційна підтримка малого підприємництва повинна мати дві найважливіщі складові: 
навчання підприємців і розбудова інфраструктури підтримки розвитку малого бізнесу на основі як 
державних програм підтримки, так і об’єднання зусиль держави і міжнародних партнерів. 
Фінансова підтримка малих підприємств є бажаною, але вона є не єдиним засобом допомоги як 
новоствореним, так і діючим підприємствам. Поширення досвіду і створення бізнес-центрів, 
бізнес - інкубаторів та інших структур є необхідним і важливим засобом підтримки. Важливою 
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складовою інституційної підтримки малого підприємництва повинні стати бізнес - об’єднання, 
рівень професіоналізації яких повинен підвищуватися, а якість і спектр послуг - зрости.  

6. Фінансова підтримка і забезпечення доступу малих підпримств до фінансових ресурсів є 
проблемним питанням, оскільки банківська система перебуває в кризовому стані, а держава не 
має ресурсів для державних програм мікрокредитування. Держава може використовувати непрямі 
засоби підтримки, такі як гарантування ризиків, а також зниження витрат на адміністритивні 
послуги, що дасть змогу акумулювати додаткові ресурси для власного розвитку малим 
підприємствам. Інший спосіб отримати фінансування - інвестиції - також є проблемним на 
сьогодні через несприятливе бізнес середовище та недовіру інвесторів. 

7. На сьогодняшній день найважливішим питанням у сфері як державної, так і недержавної 
підтримки малого підприємництва в Україні є допомога українським компаніям у виході на ринки 
ЄС. Існує попит на ефективну інформаційну і консультаційну підтримку, супровід та сприяння 
контактам між вітчизняними і європейськими компаніями. 

Висновки. Отже, мале підприємництво відіграє важливу роль в економіці нашої держави, бо є 
невід’ємною частиною соціально-економічної системи, забезпечує стабільність ринкових відносин та 
високу ефективність виробництва шляхом гли- бокої спеціалізації та кооперації. Проте його 
ефективний розвиток можливий лише за наявності виваженої системи державно-правових заходів. 
Сприяти його розвитку можна лише шляхом поєднання, комбінування різних методів, засобів 
регулювання й підтримки. 
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СЕКЦІЯ № 2 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ, АНАЛІЗ І АУДИТ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

УДК 657 
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Автор: Лигалова Ольга Володимирівна 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

    На сьогодні облік є найважливішою функцією управління. Відображаючи реальні процеси 
виробництва, обігу, розподілу та споживання, облік характеризує фінансово-економічний стан 
господарювання і є основою для планування його майбутньої діяльності. Процес реформування 
бухгалтерського обліку проходить складно, з урахуванням національних особливостей та набутого 
досвіду розвитку колишньої облікової системи. 
    У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або 
фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо. 
    В реальній практиці постійно виникають ситуації, коли по тим чи іншим причинам підприємство не в 
змозі стягнути борги з контрагентів за відвантажені товари, продукцію чи надані послуги. В цьому 
випадку виникає дебіторська заборгованість. Її зростання погіршує фінансовий стан підприємства, а 
іноді приводить до банкрутства. Дебіторська заборгованість має великий вплив на визначення 
достовірності фінансової звітності, тому правильне її визначення має важливе значення. Цим 
визначається актуальність даної роботи. 
    Багаторічний досвід соціально-економічного розвитку розвинутих країн переконливо довів 
неможливість успішного функціонування підприємства без правильної організації управління 
дебіторською заборгованістю. 
    Ми вважаемо,що вивчати дебіторську заборгованість можна за наступними основними напрямками: 
1. визначення питомої ваги дебіторської заборгованості в загальній сумі оборотних активів; 
2. оцінка складу і структури дебіторської заборгованості; 
3. розрахунок періоду погашення та її оборотності; 
4. вивчення впливу факторів на заборгованість даного типу; 
5. визначається частка сумнівної та безнадійної заборгованості у загальному обсязі дебіторської 

заборгованості; 
6. порівнюється обсяг дебіторської заборгованості з розмірами кредиторської. 
    Аналіз дебіторської заборгованості підприємства доцільно проводити в певній послідовності та 
розпочинати з проведення горизонтального та вертикального аналізу, який покаже вагу складових 
елементів дебіторської заборгованості та частку дебіторської заборгованості в структурі оборотних 
активів і в структурі балансу . 
    Так,аналізуючи склад та структуру дебіторської заборгованості УДСО за період 2013-2015 рр. 
відбулося зростання суми дебіторської заборгованості на 390,0 тис.грн., або на 45,7%, порівняно з 
2013р. Збільшення дебіторської заборгованості може виникати внаслідок збільшення доходів від 
реалізації товарів, робіт і послуг (2013р.- 38124,0 тис.грн., 2014р. – 39761,0 тис.грн., 2015р. – 42842,0 
тис.грн.) та дає підстави говорити про погіршення ефективності управління дебіторською 
заборгованістю.(див.табл.1) 

Таблиця 1 
Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості 

Розрахунки з 
дебіторами 

2013 2014 2015 
Відхилення від 
2013 р. 

Сума, 
тис.грн 

% 
Сума, 
тис.грн 

% 
Сума, 
тис.грн 

% +/- % 

За товари, роботи і 
послуги (чиста 
реалізаційна вартість) 

589,0 69,05 1031,0 88,65 986,0 79,32 397,0 9,8 

З бюджетом 1,0 0,12 1,0 0,09 1,0 0,08 0,0 -0,04 

За виданими авансами 216,0 25,32 85,0 7,31 178,0 14,32 -38,0 -11,0 

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 

47,0 5,51 46,0 3,95 78,0 6,28 31,0 0,77 

Разом 853,0 100 1163,0 100 1243,0 100 390,0  

 
    Результати проведеного аналізу використовуються в наступному етапі, який передбачає 
визначення оптимальної дебіторської заборгованості в майбутньому періоді (Одз) за формулою 1: 
                           Одз = ОР * Кс/ц * (Спо+ СПП) / 360 ,                             (1) 
де ОР - плановий обсяг реалізації продукції з наданням комерційного кредиту; 
Кс/ц - коефіцієнт співвідношення собівартості і ціни продукції; 
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СПо - середній період обороту дебіторської заборгованості за результатами аналізу минулого періоду; 
СПП - середній період прострочення платежів за результатами аналізу минулого періоду. 
     Аналізуючи дебіторську заборгованість, необхідно враховувати, що джерелом її покриття є 
кредиторська заборгованість. Фінансові служби підприємства мають постійно стежити за 
співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки значне перевищення 
дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення 
додаткових коштів, а перевищення кредиторської заборгованості може призвести до 
неплатоспроможності підприємства.  
    Аналіз дебіторської заборгованості передбачає вивчення причин виникнення заборгованості. Для 
покращення фінансового стану підприємства необхідно: 
- слідкувати за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. 
- при можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників для зменшення ризику недоплати, 
який є значним при наявності монопольного замовника; 
- контролювати стан розрахунків за простроченою заборгованістю.  
- своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської заборгованості, до яких в першу чергу відносять 
прострочену заборгованість покупцям понад трьох місяців, по платежам до бюджету тощо. 
    Важливим етапом аналізу дебіторської заборгованості є факторний аналіз, спрямований на 
кількісну оцінку впливу різноманітних чинників на рівень дебіторської заборгованості. В його основі 
лежить використання методичного прийому, який дозволить виділити вплив кожного чинника на зміну 
результативного показника. Такий аналіз не використовується в УДСО. 
    Отож, керівництво УДСО має змогу різносторонньо досліджувати обсяг своєї дебіторської 
заборгованості. Проте, вони в більшості випадків ігнорують проведення її комплексного фінансового 
аналізу, не розуміючи, яку користь при цьому втрачають. Адже управління дебіторською 
заборгованістю потребує зваженого наукового підходу. 
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УДК 336.663 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Автор: Луговська Н.М. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

На cьогоднішній дeнь cучасні умови ринкової eкономіки вимaгaють від підприємcтв тeрмінoвoї 
рeaлізaції прoдукції, a тaкoж пocтійнoгo пoшyкy нових покупців i споживачів. Але все ж таки суб’єкти 
гоcподaрювaння доcить чаcто cтикaютьcя з прoблемoю немoжливocті cвoїх кoнтрaгeнтів вчacно 
рoзрaхувaтиcя зa пocтaвлену їм прoдукцiю у зв’язку з нeдocтатнiстю кoштів тa нeвпевнeністю ocтaнніх 
в уcпішнiй її рeaлізaції. Тaк виникaє дeбіторськa заборгованість. 

На сьогодні більшість підприємств характеризуються зростанням дебіторської заборгованості у 
структурі активів, що призводить до уповільнення платіжного обороту. В наслідок цього виникає 
необхідність ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємств для підвищення їх 
ліквідності та платоспроможності. 

Слід відзначити, що наявність дебіторської заборгованості пов’язана з пошуком компромісного 
рішення між ризиком та доходністю. Її оптимальний розмір визначається порівнянням виграшів, які 
підприємство розраховує отримати при певному рівні інвестованих у дебіторську заборгованість 
коштів, з витратами, котрі воно  буде нести для цього. Формалізовані процедури та моделі поведінки 
підприємства відносно існуючих та потенційних контрагентів щодо реалізації їм продукції (товарів) у 
кредит і є управлінням дебіторською заборгованістю підприємства, яка в свою чергу є складовою 
частиною менеджменту підприємства. 

Слід зазначити динамічний характер та варіабельність дебіторської заборгованості як елементу 
оборотних коштів підприємства. ЇЇ розмір та якість значною мірою залежить від обраної в організації 
політики відносно покупців продукції, тобто від управління дебіторською заборгованістю [2]. 

Управління дебіторською заборгованістю є однією із найактуальніших ланок діяльності керівництва 
підприємства, котра потребує щоденного контролю за її станом і прийняття ефективних рішень. 
Ефективність управлінських рішень, що стосуються управління дебіторською заборгованістю, має 
забезпечити баланс між:  

 прибутком підприємства та його ліквідністю;  

 кредитною політикою підприємства та інкасацією дебіторської заборгованості.  
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Основними завданнями управління дебіторською заборгованістю є: 
- сприяння зростанню обсягу продаж шляхом надання комерційного кредиту і тим самим 

зростанню прибутку; 
- підвищення конкурентоздатності за допомогою відстрочки платежів; 
- визначення рівня ризику неплатоспроможності покупця; 
- розрахунок планового розміру резерву сумнівних боргів; 
- надання рекомендацій по роботі з фактично або потенційно неплатоспроможними покупцями 

[3]. 
На сучасному етапі розвитку економіки України однієї з найбільш складних проблем, з якої 

зустрічаються вітчизняні підприємства, є наявність надмірних обсягів дебіторської заборгованості. За 
даними Державної служби статистики [1] України подано розмір та частку дебіторської заборгованості 
в оборотних активах підприємств України за 2012–2016 роки (табл.1). 

Таблиця 1 
Обсяг дебіторської заборгованості на підприємствах за 2012-2016 рр. 

 
Оборотні активи, 

млн.грн. 

Дебіторська 
заборгованість, 

млн.грн. 

Частка дебіторської 
заборгованості в 

оборотних активах, % 

2012 2921135,8 1701397,3 58,2 

2013 3069041,5 1778103,7 57,9 

2014 3271954,0 1962772,1 60,0 

2015 4108602,7 2517203,5 61,3 

2016 5772816,5 3945631,4 68,3 

  
Виходячи з табл. 1 частка дебіторської заборгованості в оборотних активах балансу становить 

більше 50 %, що не вважається нормальним значенням для розвинених країн. Збільшення 
дебіторської заборгованості та її частки в оборотних активах може свідчити про необачну кредитну 
політику підприємств стосовно покупців або про неплатоспроможність і банкрутство частини покупців. 
Зважаючи на те, що питома вага дебіторської заборгованості має тенденцію до спадання, приведенні 
дані не є задовільними. При цьому, різке збільшення дебіторської заборгованості і її частки в 
оборотних активах може свідчити про необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців, 
або про збільшення обсягу продажів, або про неплатоспроможність і банкрутство частини покупців. 
Скорочення дебіторської заборгованості оцінюється позитивно, якщо це відбувається за рахунок 
скорочення періоду її погашення. Якщо ж дебіторська заборгованість зменшується в зв'язку зі 
зменшенням реалізації продукції, то це свідчить про зниження ділової активності підприємства.  

Основною умовою ефективної реалізації політики управління дебіторами виступає дотримання 
граничних обсягів дебіторської заборгованості та термінів її погашення. Але якщо перший чинник 
знаходиться в межах компетенції виробника продукції, то другий часто напряму від нього не залежить. 
Єдиним способом забезпечення дотримання умов договорів виступає попередній аналіз кожного 
дебітора. Важливу роль в управлінні дебіторською заборгованістю відіграють планування, організація 
та контроль роботи з дебіторами [4]. 

При управлінні дебіторською заборгованістю найбільше значення набуває здійснення контролю, 
який дозволяє з’ясувати наскільки ефективно та своєчасно відбувається погашення заборгованості, 
наскільки запропонована відстрочка платежу відповідає вимогам ринку та стану на ньому 
підприємства. 

Як показує практика, вірогідність повернення боргів у Західній Європі становить 85 - 95%, особливо 
тих, строк яких не перевищує піврічного періоду. На території СНД можливість повернення боргу 
легальними методами значно нижча і на практиці не перевищує 60% [1]. 

При управлінні дебіторською заборгованістю необхідно використовувати нові форми її 
рефінансування, контролювати стан розрахунків з покупцями по простроченій заборгованості, 
орієнтуватися на більше число покупців, стежити за станом дебіторської і кредиторської 
заборгованості, надавати знижки при достроковій оплаті. Рефінансування дебіторської 
заборгованості – система фінансових операцій, яка забезпечує прискорену конверсію дебіторської 
заборгованості грошовими активами[5]. 

Висновки. Наслідки фінансової кризи, що відчувають тим чи іншим чином практично всі суб’єкти 
господарювання а Україні, вимагають пошуку принципово нових підходів до управління дебіторською 
заборгованістю підприємств. Комплексне вирішення проблеми оптимізації її структури, а також 
прискорення терміну її погашення можливе за допомогою диверсифікації покупців продукції, суворого 
планування заборгованості, постійного її моніторингу та застосування сучасних форм її 
рефінансування. 

Удосконалення обліку дебіторської заборгованості залишиться провідним питанням, оскільки це 
невід’ємна складова функціонування будь – якого підприємства. Заборгованість постійно буде наявна 
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на підприємстві, однак чи це буде проста тимчасова заборгованість чи безнадійна, вже залежить від 
самого підприємства та його методів зменшення й обліку заборгованості. 
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Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
Сучасний стан економіки України вимагає посиленого аудиторського контролю за суб`єктами 

господарювання за для достовірності бухгалтерської звітності. Процес реформування економіки 
призвів до зміни системи бухгалтерського обліку та системи аудиту. На початку розвитку аудиту в 
Україні увага приділялась створенню аудиторських фірм, прийняттю нормативних актів з аудиту, 
підготовці спеціалістів, організації практичного проведення аудиторських перевірок. 

Перебудова економіки потребує і змін в аудиті. Аудиторські послуги були потрібні спільним 
підприємствам, іноземний інвестор вимагав підтвердження звітності аудитором. Розвиток аудиту й 
організація аудиту здійснюються з використанням досвіду, набутого світовою практикою. Спираючись 
на цей досвід можна зробити висновок, що без правильної організації аудиту неможливе ефективне 
ведення фінансової діяльності. Основною метою аудиторської перевірки є відповідність фінансової 
звітності до законодавчо-нормативних актів та ведення бухгалтерського обліку згідно чинного 
законодавства. 

Більшість учених світу визнають, що офіційною датою виникнення незалежного аудиту в 
сучасному його значенні є 23 жовтня 1854 р. Саме тоді Спілці бухгалтерів Единбургу був наданий 
статус королівської, її членам присвоєно звання "привілейованих бухгалтерів". Спілка бухгалтерів 
Единбургу налічувала 180 членів, Інститут бухгалтерів та експертів Глазго - 144, а Спілка бухгалтерів 
Абердіно – 224[1]. 

Розвиток аудиту в Україні розпочинається в 1991, на який впливають  внутрішні та зовнішні 
чинники. Зовнішніми чинниками є інтенсивне влиття іноземного капіталу на територію України, а 
внутрішні чинники вплинули на формування його законодавчої бази та практичного застосування, 
зокрема: 

1. Прийняття (1991 р.) Закону України "Про підприємства в Україні", де зазначалось, що річний 
баланс усіх підприємств підлягає обов'язковому аудиту, за винятком тих, що повністю утримуються за 
рахунок бюджету; 

2. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (1993 р.), який врегулював 
створення при Міністерстві фінансів України Головного контрольно-ревізійного управління України, 
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, 
контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах міст. Де визначались також 
функції державної контрольно-ревізійної служби, та інші питання. 

3. Ряд інших законів, зокрема: Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" (1991 р.), "Про 
господарські товариства" (1991 р), "Про приватизацію державного майна" (1992 р.), "Про банкрутство" 
(1992 р.) та інші[3].  

В 1993 р. з прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність», у якому визначені правові 
засади здійснення аудиторської діяльності, відбулося офіційне визнання обов'язкового аудиту. У тому 
ж році була створена Аудиторська палата України (АПУ), яка функціонує як незалежний самостійний 
орган на засадах самоврядування. 18 квітня 2003 року Аудиторською палатою України було прийнято 
в якості національних Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. 

Розвиток аудиту в Україні має три етапи: 
Перший - 1987-1992 рр. - створення перших аудиторських структур; 
Другий - 1993-1998 рр. - формування нормативно-правової бази аудиту в Україні. 
Третій - 1999 р. - дотепер - діяльність аудиту на новій нормативно-правовій базі[2]. 
На початку становлення аудиту існувало багато проблем, які гальмували його розвиток. Так, 

наприклад, в 1993-1994 рр. суб`єкти господарювання не надавали йому великого значення. Аудит 
запроваджувався державними органами під натиском Міжнародного валютного фонду та Світового 
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банку. Згодом ситуація змінилась: в 1999-2001 рр. під впливом зміни фінансового обліку, 
суперечливості законодавства, заплутаності податкового обліку та фінансових санкцій керівники були 
вимушені звернутися за допомогою до аудиторських фірм для уникнення можливих фінансових втрат.  

На даний момент незалежний професійний аудит також має деякі недоліки: 
-  відсутність розробленого економічного механізму щодо регулювання аудиту, який включає в 

себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки; 
-  недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю; 
-  брак певного досвіду аудиторської діяльності; 
-  недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів та неосвоєний ринок аудиторських 

послуг; 
-  відсутність типових форм документів з аудиту; 
-  відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту тощо. 
Але разом із тим існують і переваги: 
-  надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати аудиторськими фірмами 

(аудиторами-підприємцями) податків; 
-  незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що сприяє підвищенню якості 

перевірок; 
-  можливість вибору аудитора замовником тощо. 
Отже, аудит в Україні є невід`ємною частиною створення ринкових відносин. А його становлення 

та розвиток дають змогу перевірити достовірність бухгалтерських даних, відповідність фінансової 
звітності чинному законодавству України. На кожному етапі розвитку аудиту існують як недоліки, так і 
переваги, але аудиторська діяльність не стоїть на місці і з кожним роком стає все більш ефективною 
та вдосконаленою. Сьогодні аудит займає вагоме місце в фінансовій діяльності підприємств, що 
підтверджує його необхідність та значимість. 
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Покращення якості аудиту в Україні є необхідністю в умовах формування ринкових відносин. 
Хоча для розвитку аудиту у нас в країні було зроблено досить багато, але досі залишаються 

невирішені питання, від яких залежать перспективи аудиту в майбутньому. 
Важливим фактом є те, що кількість аудиторських фірм постійно зростає. Це свідчить про 

позитивну тенденцію розвитку аудиторського ринку в Україні.  
Проте предметом особливої уваги економічної науки є проблеми розвитку ринку аудиторських 

послуг, саме цьому у вітчизняній літературі придяліється значна увага. Це є наслідком стрімкого 
розвитку світової економіки, необхідніст. гнучкого пристосування до змін, їх детального дослідження 
та контролю.  

В Україні поширена ситуація, коли деякі з аудиторських фірм надають лише консалтингові та інші 
послуги, взагалі не займаючись аудитом. В той час як у світі навпаки спотерігається тенденція 
скорочення аудиторськими фірмами обсягів консалтингових послуг або виділення з них суб’єктів, що 
надають консалтингові послуги, в окремі структури. В Україні існують такі регіони, де аудит у 
загальному обсязі аудиторських послуг займає близько 30%. Це Вінниця, Херсон, Чернігів, Миколаїв, 
Запоріжжя і Луганськ. У більшості випадків причина таких показників – це диверсифікація, бажання 
утримати клієнта різноманітністю послуг, що надаються, шукаючи альтернативні джерела доходів[1].  

Український аудит є саморегульованою діяльністю. Офіційним регулятором вітчизняного аудиту є 
Аудиторська палата України, яка створюється і функціонує як незалежний самостійний орган і є 
юридичною особою, що вирішує важливі питання у сфері методологічного й організаційного 
управління аудитом в Україні. Повноваження Аудиторської палати України поширюються на такі 
важливі сфери аудиторської діяльності: 

- сертифікація аудиторів; 
- підвищення кваліфікації аудиторів; 
- реєстрація аудиторських фірм та аудиторів – приватних підприємців і ведення реєстру суб’єктів 

аудиторської діяльності; 
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- стандартизація аудиторської діяльності (застосування стандартів аудиту і кодексу професійної 
етики); 

- контроль якості аудиторських послуг. 
Проте найважливішим проблемним питанням, що стосуються розвитку аудиту в Україні, можна 

зазначити[2]: 
1)значний негативний вплив «тіньового» бізнесу; 
2)недостатній досвід аудиторської діяльності порівняно з іншими європейськими країнами; 
4) негативний вплив дослівного перекладу закордонних стандартів та концепцій без врахування 

особливостей економічного розвитку нашої країни; 
5)недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, що зумовлено перш за все 

невідповідністю підготовки українських бухгалтерів та аудиторів сучасним вимогам практики; 
6)відсутність типових форм документів з аудиту; 
7)відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту; 
8)громадські професійні організації обліковців не є масовими, тому це стримує процес 

обговорення та вирішення проблемних питань практики обліку та аудиту; 
9)відсутність єдиної, загальноприйнятої, обґрунтованої економічно методики розрахунку цін за 

аудиторські послуги. 
Питання розвитку аудиту в Україні на сьогоднішній день є досить актуальним, особливо в аспекті 

розгляду проблем та перспектив його розвитку, адже незалежний аудит є способом підтвердження 
даних фінансової звітності, що необхідні не тільки для  підприємства, але й для потенційних 
інвесторів, постачальників, кредиторів, акціонерів. 

Впровадження незалежного аудиту в сферу підприємницької діяльності має істотні переваги не 
тільки для самих господарюючих суб’єктів, але й для держави.  

А саме за рахунок здійснення незалежного аудиту спостерігається: 
1) значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання контрольно-ревізійного 

апарату; 
2) надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати аудиторськими фірмами 

(аудиторами-підприємцями) податків; 
3) незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що сприяє підвищенню якості 

перевірок; 
4) можливість вибору аудитора замовником тощо. 
Основними напрямками подолання зазначених пробем та перспективами розвитку аудиту в 

Україні є: 
1. «Детінізація» економіки України, відповідно зі зменшенням обсягів «тіньового» бізнесу значення 

аудиту зростатиме; 
2. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги шляхом міжнародного 

досвіду; 
3. Підвищення престижу аудиторської професії, надання впевненості у відповідності ціни якості 

роботи аудитора; 
4. Розробка внутрішньо-фірмових методик аудиту, робочої документації; 
5. Розробка типових методик аудиторської перевірки в розрізі галузей їх функціонування; 
6. Скасування штучно вмонтованих елементів закордонної теорії та практики, які не тільки не 

мають обґрунтованого змісту, але й суперечать  реальним потребам обліковців-практиків; 
7. Удосконалення навчальних планів підготовки обліковців у вищих навчальних закладах, 

адаптування їх знань до потреб практики реального життя. 
Незважаючи на існування певних проблем, аудит в Україні розвивається досить швидко. Глибоке 

дослідження зазначених проблем дозволить визначити пріоритетні напрями вдосконалення 
аудиторської діяльності з урахуванням перспектив розвитку ринкової економіки. А їх розв’язання 
дозволить надалі впроваджувати аудиторську професію у господарську практику і сформувати 
глибоку впевненість у професіоналізмі аудиторів. Отже, втілення у життя визначених перспектив 
дозволить створити середовище, придатне для ефективного розвитку аудиту в Україні, зокрема 
підвищити конкурентоспроможність вітчизняних фірм; налагодити процес звітності окремих 
підприємств, прозорість і доступність інформаційного забезпечення; підвищити ефективність у сфері 
бухгалтерського обліку. 
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Питанню обліку основних засобів присвячені праці багатьох авторів, серед яких можна 
виділити роботи Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Сопко В.В., Хом’яка Р.Л, Лишиленко О.В. Проте, 
незважаючи на значні здобутки вказаних фахівців теорії та практиці бухгалтерського обліку основних 
засобів існує велика кількість питань які потребують свого вирішення. Серед кола проблемних питань 
особливе місце займає проблема класифікації основних засобів. Дослідження спеціальних джерел з 
даного питання виявило, що в економічній літературі відсутня єдина точка зору стосовно класифікації 
основних засобів для цілей бухгалтерського обліку. Розглянемо основні думки фахівців щодо даної 
проблеми. 

Бутинець Ф.Ф. виділяє шість класифікаційних груп основних засобів, а саме за: 
- їх функціональним призначенням; 
- галузями; 
- речовим та натуральним характером; 
- видами; 
- використанням; належністю [1]. 
Але він не досить уваги приділив детальному розгляду кожної з цих груп. 
На відміну від попереднього фахівця, Лишиленко О.В., хоча і виділив менше класифікаційних 

груп (за галузевою ознакою; за функціональним призначенням; за використанням; за ознакою 
належності), проте спробував пояснити їх більш доступно для читача. Для цілей бухгалтерського 
обліку Лишиленко [4] висвітлив класифікацію основних засобів відповідно до Плану рахунків. 

Проблемам класифікації основних засобів значну увагу у своїх працях приділяє Олександр 
Кірєй [2-3]. 

На його думку, система класифікації повинна задовольняти ряд вимог. До числа найбільш 
важливих з них він відносять: - наявність гнучкості, що дозволяє розширювати безліч класифікаційних 
об'єктів, групувань і ознак, а також вносити необхідні зміни без порушення структури класифікації; - 
забезпечення можливості суміжності з іншими системами класифікації вихідної множини. Якщо 
значимість першої вимоги є очевидної, то друге нерідко недооцінюється. Автор вважає, що його 
дотримання дозволило б уникнути багатьох проблем, що виникають у ході практичної діяльності. 
Конструктивність останньої вимоги полягає у зазначенні на необхідність створення умов для 
сполучення різних варіантів класифікації однієї множини. У залежності від цілей класифікації той чи 
інший аспект класифікації може превалювати. Прагнення охопити в єдиній системі класифікації 
відразу кілька аспектів класифікації, як правило, приводить до її надмірного ускладнення. У такій 
ситуації створення суміжної (сполученої) системи класифікації дозволяє уникнути ряду проблем [3].  

Основна ідея такого підходу досить проста. На визначених ступенях класифікації групування, 
що відносяться до базової та суміжної системи класифікації, розглядаються як співпадаючі (тобто 
єдиними для обох систем). На думку О.Кірея, позитивна сторона даного підходу полягає в 
наступному. Якщо є добре опрацьований по всім складовим базовий класифікатор, то при виникненні 
необхідності досягнення яких-небудь нових специфічних цілей, відмінних від передбачених для 
базової системи класифікації досить буде прив'язатися до визначених угруповань базового 
класифікатора та сформувати на їхній основі новий класифікатор. Однозначність і визначеність 
позицій суміжного (сполученого) класифікатора гарантується точністю і повнотою опису всіх складових 
базового класифікатора. Якщо в Україні прийнята ідеологія використання єдиного Плану рахунків, то 
відповідно його субрахунки або повинні бути методологічно ретельно пророблені з обов'язковим 
дотриманням відомих правил класифікації або підприємства повинні будуть самі розібратися, що їм 
необхідно відображати на субрахунках для потреб управління, контролю й аналізу [3]. 

Висновки. Підсумовуючи вищевказане можна стверджувати, що в сучасних умовах 
гармонізації вітчизняного законодавства з бухгалтерського обліку витання класифікації основних 
засобів потребує подальших досліджень. З одного боку, вимагає дослідження мета та критерії 
класифікації основних засобів, з іншого – склад кожної класифікаційної групи потребує особистого 
дослідження. 
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Деякі фахівці уникають прямої відповіді стосовно користувачів інформації управлінського обліку 
згадуючи користувачів облікової інформації взагалі. Наприклад, Атамас П.Й. [4] та Івакіна І. обмежили 
себе наступною згадкою (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні користувачі облікової інформації про діяльність  

підприємства [4] 
При чому Атамас П.Й. відмічає: «...тільки одна група (менеджери підприємства) користуються 

даними управлінського обліку. Для решти користувачів інформація управлінського обліку є 
комерційною таємницею» [4]. У зв’язку з чим виникає кілько питань. По-перше, навіщо треба було 
згадувати наведені на рис 1 групи користувачів облікової інформації, щоб в кінці надати просту 
відповідь? Чи представлені групи повинні допомогти в розумінні особливостей такої групи як 
“менеджери підприємства ” в системі управлінського обліку. На наш погляд це безглуздо. По-друге, ми 
не розділяємо точку зору вказаних фахівців, так як вважаємо, що не тільки менеджери підприємства є 
споживачами інформації управлінського обліку. Але не будемо робити швидких та недостатньо 
обґрунтованих висновків, доцільно звернути увагу і на інші погляди. 

Основні користувачі облікової інформації за думкою Авровой І.А. це: власники, адміністрація, 
працівники, покупці, робітники, кредитори, податкові органи. 

Апчьорч А. вважає, що основні користувачі облікової інформації наступні: урядові органи 
(національні/місцеві), кредитори, постачальники, покупці, фахівці, спільнота, власники/акціонери, 
керівництво, співробітники, робітники. 

За словами Апчьорча А., “із таблиці можна побачити, що всі користувачі облікової інформації 
можуть бути поділені на внутрішніх (керівники, співробітники і робітники) та зовнішніх (всі інші). Одна 
тільки можливо “сіра” область - власники / акціонери, так як в залежності від того, керують чи ні вони 
організацією, можуть відноситися як до внутрішніх, так й до зовнішніх користувачів” [3]. В цілому ми 
згодні із даною точкою зору. 

Висновки. Підсумовуючи наведені погляди щодо користувачів інформації управлінського обліку 
можна висловити наступну думку. 

По-перше, інформація управлінського обліку потрібна внутрішнім користувачам - особам, які 
належать до складу організації. Іноді інформація даної підсистеми обліку в організаціях певних 
правових форм (наприклад, акціонерних товариств) може бути доступна власникам або 
уповноваженим ними органу.  
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По-друге, користувачів облікової інформації можна розбити на групи які наведені на рис. 2. 
До внутрішніх користувачів облікової інформації можна віднести: 

 менеджери всіх рівнів управління; 

 інші співробітники підприємства; 

 власники. 
У групу користувачі які мають прямий фінансовий інтерес входять: 

 інвестори; 

 кредитори; 

 постачальники; 

 ділові партнери; 

 споживачі; 

 власники. 

 
Рис. 2. Користувачі облікової інформації 

Наступна група -  користувачі які не мають прямий фінансовий інтерес: 

 податкова; 

 органи статистики; 

 цільові фонди; 

 комісії та комітети. 
Остання група – користувачі без фінансового інтереса: 

 громадські організації; 

 аналітики; 

 суд, арбітраж. 
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УДК 657  

СУМНІВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Автори: Шинкаренко Алла Вікторівна,  

Прокопович Леонід Борисович 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

У стародавні облікові часи, після прийняття Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» і в часи перших П(С)БО обліковцям та економістам промислових підприємств було 
дароване писання у вигляді Методичних рекомендацій № 47. Проте згодом стало зрозуміло, що даний 
документ має численні недоліки які здатні ввести в оману пересічного обліковця, ускладнити 
досягнення ним обліково-калькуляційного щастя. Задля усунення недоліків Методичних рекомендацій 
№ 47, а можливо, з інших міркувань, був прийнятий інший документ - “Методичні рекомендації з 
формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості” (далі Методичні рекомендації № 
373). Згідно п. 2 Методичні рекомендації № 373 застосовуються для здійснення планування, ведення 
обліку та калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт, послуг промислового характеру як 
на промислових підприємствах, так і в непромислових організаціях, які випускають промислову 
продукцію, незалежно від форм власності та господарювання [19]. 
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На нашу думку, Методичні рекомендації № 373 містять ряд недоліків, деякі з яких 
безпосередньо були запозичені у Методичних рекомендаціях № 47. Нажаль, обсяг даної публікації не 
дозволяє дослідити усі несподіванки Методичних рекомендації № 373, тому ми згадаємо тільки частку 
недоліків, залишивши інші для подальших досліджень. 

По-перше, викликає зацікавленість показник „виробнича собівартість” промислової продукції 
(робіт, послуг) – один з основних економічних показників підприємства, що обумовлює необхідність 
однозначного визначення методики його розрахунку незалежно від того, де буде використовуватися 
показник виробничої собівартості: в бухгалтерському, статистичному чи управлінському обліку” [19]. 
Намір дійсно є гарним, але про яку „однозначну методику розрахунку” кажуть автори Методичних 
рекомендацій № 373 (Державний комітет промислової політики України та Київський Державний 
інститут економіки хімічної промисловості) якщо п. 364 пропонує підприємствам промисловості 
використовувати систему „директ-костинг”, що призводить до формування зрізаної (неповної) 
собівартості. Тобто виробнича собівартість, згідно документу, що розглядається, може бути в одних 
випадках повна, а в інших ні, і де „однозначна методика розрахунку”? Крім цього слід сказати 
наступне: 

 так як існування фінансового, статистичного та управлінського обліку викликає й різні підходи, то 
ідея про єдину методику є утопічною; 

 формування виробничої собівартості за системою „директ-костинг” також не відповідає вимогам п. 
11 П(С)БО 16 „Витрати”. 

Згідно наведеного визначення «виробничої собівартості», наднормативні витрати, якщо вони 
пов‘язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), необхідно включати до виробничої собівартості. Це 
стосується і нерозподілених постійних загально виробничих витрат, так як і вони хоча й непрямо, але 
пов‘язані з виробництвом. Це не відповідає вимогам п. 11 П(С)БО 16 „Витрати”. 

По-друге, класифікація витрат, яка наведена у Методичних рекомендаціях № 373 викликає 
різноспрямоване враження. Вона містить групування витрат, що оказує позитивний вплив на діючу 
методологію обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), так 
як розкриває зміст чи уточняє поняття які відсутні у П(С)БО. Але описання окремих категорій містить 
неточності чи трохи по різному описані у різних пунктах у Методичних рекомендаціях № 373. Деякі 
групи витрат (наприклад, довгострокові витрати) притаманні податковому обліку, але ні як не 
фінансовому [14]. 

По-третє, Методичні рекомендації № 373 не містять чіткого та повного описання нормативного 
методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), хоча в окремих пунктах 
даного нормативного документа є згадки про можливість застосування на підприємствах 
промисловості цього методу. 

Ще раз слід нагадати, що даний документ містить численні недоліки, наприклад, є 
непорозуміння у змісті калькуляційних одиниць, розкриття змісту певних статей калькулювання також 
викликає здивування. 

Висновки. По-перше, Методичні рекомендації № 373 мають ряд недоліків які потрібують 
негайного усунення. По-друге, зміст даного документа необхідно узгодити із змістом інших 
нормативних документів, наприклад із П(С)БО 16 „Витрати” 
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СЕКЦІЯ № 3 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

УДК 338.984 
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ГУДВІЛУ І ЙОГО ОЦІНКА НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Виконав: В. М. Бабченко, студент групи 5411м,  
Науковий керівник: О. М. Майстренко, 

к. е. н., доцент, кафедра економіки та організації виробництва 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

В сучасних нестабільних умовах функціонування економіки нашої держави та жорсткому 
конкурентному середовищі, підприємства змушені шукати інноваційні шляхи для розвитку своєї 
діяльності та збільшенню прибутку. Виходячи з цього, керівники підприємств звертають свою увагу 
вже не стільки на матеріальні активи, скільки на нематеріальні. До нематеріальних активів 
підприємства можна віднести: ділову репутацію, сталу інфраструктуру клієнтів або постачальників, 
кваліфікацію менеджерів, тощо. Зазначені переваги є складовими елементами такого 
нематеріального активу, як гудвіл. 

Незважаючи на те, що проблему нематеріальних активів підприємства досліджувала значна 
кількість науковців і керівників підприємств, досі не має єдиного визначення поняття «гудвіл», 
залишається невирішеним питання його складових елементів, а також питання щодо формування 
позитивного гудвілу на підприємстві. 

В такому контексті гудвіл набуває значення ділової репутації підприємства. І.В. Саприкіна під 
діловою репутацією розуміє інформацію, яка набула рис суспільного знання про досягнення тієї чи 
іншої особи [3], а О.М. Гребешкова та О.В. Шиманська зазначають, що ділова репутація є 
нематеріальним активом сучасної компанії, який має для неї стратегічну значущість, а отже, 
відноситься до стратегічних активів [2]. 

Таким чином, пропонуємо розглядати гудвіл в двох іпостасях: 1) як сукупність неідентифікованих 
нематеріальних активів, які здатні приносити додатковий дохід; 2) як різниця між вартістю придбання 
підприємства і балансовою вартістю його активів. В цьому є принципова різниця, якщо в першому 
випадку ми досліджуємо гудвіл в процесі всієї діяльності підприємства, тобто в динаміці, то в другому 
випадку гудвіл розглядається тільки на момент купівлі-продажу підприємства. 

Для того, щоб оцінювати гудвіл як сукупність нематеріальних активів, необхідно спочатку 
зазначити з яких елементів він складається. В економічній літературі є різні думки з цього приводу. 
Доволі детальним та структурованим виглядає поділ гудвілу у праці Ю. Судин (рис.1) [4]: 

 
Рисунок 1. Основні компоненти гудвілу 

Важливість інтелектуального капіталу як ключового елемента гудвілу, який втілиться у 
майбутніх економічних вигодах, визначає низка вчених (В. П. Божко, Г. С. Сінько, Г. В. Уманців), які 
пропонують у складі інтелектуального капіталу виокремлювати такі компоненти, як [1]: 

1) людський капітал, втілений у працівниках у вигляді досвіду та знань, здібностей до нововве-
день, а також у загальній культурі, філософії фірми, її внутрішніх цінностей, культурі управління. 
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Персонал компанії є складовою гудвілу, оскільки він визначає успішність будь-якого підприємства і 
впливає  на  вартість   компанії  у  разі  купівлі-продажу; 

2) технологічний (структурний) капітал - технічне і програмне забезпечення, патенти, тор-
говельні марки, зв'язки.  Вартість структурного капіталу відображують у балансі підприємства у 
вигляді статей, які зазвичай визначають як капіталізовані витрати на науково-дослідні та конс-
трукторські розробки, або ціну, сплачену за окремі права інтелектуальної власності; 

3) клієнтський (споживацький) капітал, який характеризується такими якостями, як ступінь 
проникнення, розповсюдження, постійність, упевненість у тому, що споживачі і надалі віддаватимуть 
перевагу цьому підприємству.  

Таким чином, аналіз літературних джерел дозволив виділити такі складові елементи гудвілу, як: 

 використання кращих управлінських якостей;  

 рівень кваліфікації персоналу;  

 наявність (популярність) торгової марки, фірмові найменування; 

 реклама та просування продукції;  

 наявність стабільних споживачів;  

 наявність постійних постачальників;  

 висока якість продукції (в певному ціновому сегменті);   

 вигідне територіальне розташування;  

 нові технології, ноу-хау;  

 бази даних; 

 наявність ліцензій, патентів;  

 домінуючі позиції на ринку, а також тривале лідерство; 

 пільгові умови оподаткування; 

 досягнутий ефект синергії, одержуваний від поєднання в єдине ціле окремих складових 
виробництва – капіталу, праці, землі, інформації. 

Хоча й інвесторів цікавить насамперед позитивний гудвіл, він може мати і негативне значення 
(бедвіл). Такий результат може скластися через некваліфікований персонал або неадекватне 
управління підприємством, низьку якість продукції, неефективну рекламу, тощо. Негативний гудвіл 
може спричинити зниження вартості компанії, оскільки остання не виглядає успішною, а тому й не 
викликає інтерес у інвесторів.  

Якщо підприємство бажає успішно здійснювати свою діяльність на протязі довгого періоду часу, 
їй необхідно мати позитивний гудвіл, інакше вона може стати об'єктом поглинання. 

Незважаючи на те, що гудвіл дуже важко, а в деяких випадках навіть практично неможливо 
оцінити, оскільки він складається з неідентифікованих нематеріальних активів,  у світовій практиці 
склалися певні підходи до методів розрахунку внутрішньо створеного гудвілу серед яких можна 
виділити такі: 

1) метод надлишкових прибутків, який використовують під час передпродажної оцінки гудвілу. 
Він ґрунтується на порівнянні рентабельності чистих активів підприємства з середньою рента-
бельністю чистих активів на фінансовому ринку або по галузі; 

2) альтернативний метод, який передбачає розрахунок величини гудвілу як різниці між 
вартістю підприємства з припущенням, що воно 

має у власності невідчутні активи та використовує їх у діяльності, та вартістю підприємства з 
припущенням, що воно не є власником тих самих не 

відчутних активів; 
3) метод вартості торговельної марки (дохідний), за яким гудвіл розраховують через 

дисконтування прогнозованих і постпрогнозованих 
потоків прибутку, генерованих гудвілом; 
4) оцінка гудвілу за допомогою показника ділової активності, для чого до показника 

середньорічного обсягу продажу застосовують коефіцієнт, який визначають емпірично, виходячи з 
аналізу угод купівлі-продажу за однорідними підприємствами; 

5) бухгалтерський метод, за яким оцінюють вартість придбаного гудвілу за міжнародними та 
національними стандартами обліку, тобто гудвіл дорівнює різниці вартості придбання підприємства і 
балансової вартості його чистих активів;  

 6) розрахунок  коефіцієнта Д. Тобіна, який відображає співвідношення ринкової вартості 
компанії та відновлювальної вартості її активів[5, с.20]. 

На нашу думку за факту купівлі-продажу підприємства краще використовувати бухгалтерський 
метод оцінки гудвілу. Щодо оцінки гудвілу під час безпосередньої діяльності підприємства, то тут 
краще використовувати метод надлишкових прибутків. Цей метод більш простіший у розумінні і при 
цьому не менш точний. 

Він полягає у тому, що ми порівнюємо рентабельність чистих активів з підприємствами-
аналогами, які мають більш-менш схожу структуру і вартість активів. Наприклад, галузь складається з 
трьох підприємств, що мають рівні активи (1000 грош. од.), схожу структуру і технічний рівень. При 
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цьому рентабельність чистих активів підприємства А становить 32%, підприємства В - 26%, 
підприємства С - 17%. Середня рентабельність дорівнює 25%. Якщо вважати, що середня ціна 
підприємства 1000 грош. од., то підприємство А оцінюється в 1000 X 32/25 = 1280 грош. од. Отже, 
гудвіл підприємства А становить 1280-1000 = 280 грош. од.  

Висновок. Гудвіл краще розглядати у двох іпостасях: 1) як сукупність неідентифікованих 
нематеріальних активів, які здатні приносити додатковий дохід; 2) як різницю між вартістю придбання 
підприємства і балансовою вартістю його активів. Це надасть поштовх керівництву звертати увагу на 
гудвіл не тільки під час купівлі-продажу підприємства, а під час його безпосередньої діяльності. По 
результатам дослідження нами було визначено, що під час купівлі-продажу підприємства краще 
використовувати бухгалтерський метод оцінки гудвілу, а оцінку гудвілу як ділової репутації краще 
проводити методом надлишкових прибутків.  
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Важливу роль в економіці в останні кілька років стала займати електронна торгівля або, як 
ще її прийнято називати, електронна комерція (Ecommerce).  

Електронна торгівля включає в себе різні операції, які спрямовані, в першу чергу, на 
отримання економічної вигоди за допомогою цифрової передачі даних для надання послуг або 
представлення товарів. З іншого боку, такий вид торгівлі включає в себе будь-які угоди 
комерційного типу, які відбуваються за допомогою електронних засобів. Особливе значення вона 
набула в Європейському Союзі. 

Найперші системи електронної торгівлі зобов'язані розквіту технологій автоматизації 
продажу авіаквитків, а також частого використання пластикових карт. 

Слід зазначити, що уніфікованого визначення даного явища не склалося. Світова 
організація торгівлі, в свою чергу, вкладає в це поняття як виробництво, так і поширення товарів 
за допомогою мережі. Типовий закон Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі (UNCITRAL) про 
електронну торгівлю (1996 р.) також не розкриває визначення Інтернет-торгівлі, але між тим, в 
законі наводиться вказівка на широке тлумачення для включення торгових відносин як 
договірного, так і недоговірних характеру [1]. 

Популярність електронної торгівлі обумовлена низкою її переваг. До основних її зисків 
відносяться скорочення трансакційних витрат і підвищення прозорості ринку. 

Електронна торгівля відбувається безпосередньо в мережевій економіці. Зручність 
ведення такої торгівлі полягає в тому, що сторони можуть перебувати в різних країнах, але при 
цьому легко контактувати один з одним. Електронні магазини представляють собою основу 
функціонування електронної комерції. Такі магазини прийнято вважати представництвом в 
Інтернеті, головними цілями яких є продаж товарів і надання послуг. 

Зазвичай для провадження електронної комерції створюється віртуальне підприємство, 
яке складається з групи незалежних компаній, що об'єднують свої ресурси для надання продуктів 
і послуг. 

Всього виділяють три рівні електронної торгівлі: регіональний, національний і 
міжнародний.Принциповим критерієм, за яким проводять цей поділ, виступає законодавча 
складова. На міжнародному рівні значні складності для реалізації торгівлі обумовлені 
використанням різних систем оподаткування, різним порядком проведення банківський операцій. 

В основному в електронній комерції застосовуються такі види інформаційної та 
економічної взаємодії: B2B (Business-to-Business) та B2C (Business-to-Customer).  
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Спосіб B2C вважається більш простим і швидким для клієнта [2]. Для продавця 
використання електронної мережі також допомагає здійснювати свою діяльність, зокрема, 
відстежувати попит. 

За третім видом взаємодії – C2C – торгівля здійснюється в Інтернеті в рамках аукціонів. 
Головну зручність для покупців представляє більш низька ціна ніж, наприклад, в магазинах. У 
таких відносинах є ще і третя особа, яка безпосередньо організовує торговельний майданчик, він 
може одночасно виступати в якості гаранта проведення платежу. Але такий вид привабливий та 
уразливий до шахрайства. 

Доцільно визначити, в яких країнах осідають дивіденди від розвитку електронної комерції, 
а в яких країнах виникають збитки від супутньої деградації традиційної торгівлі. В даний час 
майже половина людства користується мережею Інтернет і більш ніж кожен четвертий житель 
Землі є онлайн-покупцем. Причому, світовим лідером електронної комерції є навіть не США, а 
Китай (рис. 1).  

Рис. 1. Топ-10 країн за обсягом роздрібної он-лайн торгівлі у 2016 р. [3] 
Український ринок Ecommerce неухильно зростає (рис. 2) [4]. 
Європейська модель передбачає реєстрацію всіх суб'єктів Ecommerce, а також угод, що 

здійснюються цими суб'єктами. В країнах ЄС (Німеччина, Франція, Швейцарія та ін.) 
практикується ведення загальнодоступного реєстру добросовісних продавців, зареєстрованих в 
податкових органах. На різних Інтернет-майданчиках продавці зобов'язані вказувати 
ідентифікаційний номер своєї державної реєстрації. Виграють від Ecommerce в ЄС в основному 
великі традиційні товаровиробники і роздрібні торгові мережі за рахунок обмеження зовнішньої 
конкуренції [4]. 

 
Рис. 2. Обсяги онлайн-торгівлі у 2015–2020 рр. в Україні 

В рамках інфраструктури Інтернет-комерції необхідно виділити класифікацію інституційних 
форм електронної комерції, яка може набувати таких форм: 

• Інтернет- магазини – такі електронні ресурси, які зосереджені на торгівлі товарами, що 
здійснюється від імені власника (Інтернет-вітрини, незалежні Інтернет-магазини з попередньою 
реєстрацією покупців та оплатою з використанням електронних платіжних систем, інтегровані 
Інтернет-магазини як складова великих мереж); 

Інтегровані магазини є найбільш конкурентоспроможним видом інтернет-магазинів, який 
володіє наступними перевагами наприклад, високим рівнем довіри покупців, а також розгалужену 
мережу пунктів видачі товару і слабкою залежністю від постачальників. 

• Інтернет-аукціони для реалізації торгівлі ексклюзивними товарами і організації державних 
закупівель. 
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Варто зазначити, що у разі традиційного аукціону товар повинен бути в наявність у 
продавця і пройти відповідну експертизу, в той час, як інтернет-аукціони тільки надають місце і 
різні інструменти для здійснення онлайн-продажів і покупок.  

Найбільший внесок в регулювання електронної комерції вносять Світова організація 
торгівлі (СОТ), Всесвітня організація інтелектуальної власності, а також Комісія ООН з 
міжнародного торгового законодавства, Комісія Європейських спільнот, Азіатсько-Тихоокеанське 
економічне співробітництво. Важливо відзначити, що всі згадані організації переслідують спільні 
цілі, яке полягають у впливі на зростання світової економіки і забезпечення регулювання в сфері 
електронної комерції. Таким чином забезпечується стабільність даного явища шляхом розробки 
правил і рекомендацій для регулювання електронної торгівлі. 

Наприклад, «Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності», відома як 
«Угода ТРІПС», встановлює і дозволяє врегулювати в рамках СОТ правила міжнародної торгівлі 
інтелектуальною власністю на світовому ринку [5]. 

Питання електронної комерції регулює і Гаазька конференція з міжнародного приватного 
права, яка розробила Рекомендації, що претендують на використання в якості основи для 
розробки правил регулювання Інтернет-торгівлі. 

Але, останнім часом, все більше і більше споживачів користуються інтернетом для 
здійснення покупок, а, покупці, в свою чергу, розробляють нові електронні сторінки для продажу 
свого товару. У зв'язку з цим можна припустити успішний розвиток електронних ресурсів в якості 
нових економічних майданчиків. 

Природно, що традиційний ринок набагато популярніше, ніж електронний. Це обумовлено 
рядом причин, зокрема, такими як: по-перше, недостатня розвиненість нормативної бази, яка б 
захищала і продавців, і споживачів, а також забезпечувала належний захист інтелектуальної 
власності. Всі ці чинники ведуть до недовіри з боку покупців, і, як наслідок, зменшення попиту на 
ринку. По-друге, при реалізації угоди за допомогою мережі Інтернет у контрагента може 
виникнути невпевненість в тому, що його партнер існує. Тут же ще й виникає невпевненість в 
тому, що послуга або товар, що купується, має належну якість та існує взагалі. 

Для того, щоб звести таки загрози до мінімуму, необхідно розробити механізми, які 
дозволили б надійно захистити права обох контрагентів, гарантували конфіденційність 
персональних даних, авторизацію та ідентифікацію. Доцільно також створити універсальні 
правила взаємодії, які були б єдиними для всіх учасників угоди. навіть коли такі учасники 
перебувають у різних точках земної кулі. 
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6.  
 

УДК 338.1  
МІСЦЕ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У СКЛАДІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Автор: Геракова Тетяна Олексіївна 

Науковий керівник: професор Гурченков Олександр Петрович  
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Переробна промисловість посідає значне місце у функціонально-галузевій структурі 
агропромислового комплексу і розвивається у тісному взаємозв'язку з центральною ланкою – 
сільським господарством. Виробничий потенціал переробної промисловості Миколаївської області 
представлений у діяльності, до яких відносяться: виробництво борошна і круп, кисло-молочної та 
олійно-жирової продукції, а також тваринництво та птахівництво. [1] 

В 2015 році в області діяло 138 підприємств, що займалися переробкою сільськогосподарської 
сировини, з  місцевої сировинної бази. Як свідчить аналіз, найбільшу частку в структурі 
агропромислового комплексу Миколаївської області у 2016 році займали підприємства з переробки 
зернової сировини 30 %, олійно-жирова 27 %, виробництво борошна і круп 2 %, кисломолочна 
продукція 12%,  плодово-овочева 5%, м'ясопродуктова продукція-24%.(рис.1) 

 
Рис. 1 Структура переробної промисловості Миколаївської області [2] 

У натуральному виразі об'єм випуску переробної продукції підприємств наведено у таблиці 1.1  
                                                                                           Таблиця 1.1 

Виробництво основних видів промислової продукції за 2016 рік* 

Види продукції Обсяг промислової 
продукції 

Матеріалоємність, 
грн 

Витрати 
сировини, тон 

М'ясо великої рогатої худоби, 
тон 

32 20733 1.54 

М'ясо свиней, тон 206 28628 7.196 

Вироби ковбасні, тон 1038 3065.7 0.338 

Соки фруктові та овочеві, тис. 
тон 

74,6 22764 3.277 

Олія соняшникова, тис. тон. 429,9 49778  8.63 

Молоко оброблене, тис. тон 10343 32786 7.76 

Масло вершкове, тон 3310 23374 2.56 

Борошно, тон 45537 24888 1.829 

Крупи, тон 251 33939 7.395 

Хліб та хлібобулочні вироби, 
тон 

21596 11666 1.85 

*Розраховано автором. 
Сировинна база Миколаївської області перевищує потребу  є  для переробних підприємств  і 

наведена у таблиці 1.2. [5] 
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                                                                                      Таблиця 1.2 

Обсяг виробництва  сировини в Миколаївській області за 2016 рік 

Види сировини Обсяг сировини, тис. тон 

Соняшник 938,2 

Цукровий буряк 85,4 

Соя 25,2 

Овочі 483 

Виноград 50,8 

Зерно 1022,1 

М'ясо 51,8 

 
Виходячі з норм потреб сировини на одиницю продукції переробної промисловості, ми бачимо 

що врожайності у 2016 році достатньо для виробництва основних видів промислової продукції.  
Залишок резерву сировини сьогодні, як правило, використовується для поповнення державних 

запасів або реалізацію на експорт. У випадку продажу сировини на експорт ми недоотримуємо більшу 
частину виробничого прибутку, який могли би отримувати експортуючи готову продукцію, а не 
сировину. Тому значну частину  сільськогосподарської  сировини, напрямленої на експорт, було більш 
раціонально і ефективно переробляти на готову продукцію.  

Особливу увагу треба звернути на те, що в Миколаївській області немає підприємств, які б 
мали можливість переробляти цукровий буряк. Із врожайністю 85,4 тис. тон у рік, можливість 
створення нового підприємства є досить вигідна і прибуткова.  

Напрям сільськогосподарської сировини, котра реалізується на експорт для створення готової 
продукції, є досить перспективним. Нові переробні  підприємства-це  нові робочі місця, більше 
фінансованих джерел для розвитку регіону. 

           Список використаних джерел:  
1. Дудар Т. Проблеми підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції на шляху входження 

України в світове економічне співробітництво// Вісник Харківського національного технічного 
університету сільського господарства. Економічні науки. Вип. 63. – Х.: ХНТУСГ, 2077. – С. 3-8   

2. Кваша С.М. СОТ та пріоритети аграрної економічної науки// Економіка АПК. – 2008. - №5. – С.8 -
12   

3. Саблук. П.Т. Экономические основы продовольственной безопасности стран мира// Економіка 
АПК. – 2008. - №8. – С. 21-25   

4. Супіханов Б.К., Кожедуб Ю.В. Стан і перспективи формування стандартів у сфері технології 
виробництва харчових продуктів// Економіка АПК. - 2008. - № 7. – С. 3-7   

5. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2016 р. 
 

УДК 338.436 
ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ АГРОТЕХНОПАРКУ НА БАЗІ  АПК «ВЛАДАМ» 

Автори: Герман А.Ю., Мандра О.Є. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Інновації виступають ключовим важелем переходу економіки на якісно новий тип розвитку. На 
сьогоднішній день все актуальнішою стає необхідність зміни курсу сільського господарства на 
інноваційний тип економічного розвитку. 

Сутністю переходу до інноваційного типу розвитку будь-якого господарського утворення є 
використання у своїй діяльності системи інноваційних факторів, що надає йому такі важливі риси 
ринкового середовища, як конкурентоспроможність та економічна стійкість.  

Агропромисловий комплекс України є складовою національного господарства та виступає 
єдиною цілісною виробничо-економічною системою, що об'єднує низку сільськогосподарських, 
промислових, науково-виробничих і навчальних галузей, спрямованих на одержання, транспортування, 
зберігання, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції. За своїм складом та структурою він 
відрізняється від інших міжгалузевих комплексів і визначає соціально-економічний розвиток країни, 
рівень життя населення, продовольчу безпеку та забезпечення переробної промисловості 
сільськогосподарською сировиною.  

У зв’язку з тим найбільш гостро постає проблема необхідності створення ринку інновацій в 
агропромисловому комплексі, що забезпечить перехід на ринкові механізми існування наукових установ 
та підвищить конкурентоспроможність вітчизняного сільськогосподарського ринку.  

Раціонально побудована інноваційна політика є інструментом подолання спаду в економіці, 
забезпечує її структурну перебудову, а також насичує ринок різноманітною конкурентоспроможною 
продукцією. Перехід до інноваційної моделі підвищує технічний та технологічний рівень вітчизняного 
виробництва, а також наближує його до рівня високорозвинених країн.  
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Інноваційний підхід до розвитку агропромислового комплексу знаходить своє вираження у 
створенні агротехнопарків. Агротехнопарк – це комплексний інфраструктурний об’єкт інноваційної 
діяльності, орієнтований на інтеграцію інтелектуального потенціалу аграрної науки, який здійснює свою 
діяльність у всіх циклах інноваційного процесу: розробка наукоємної продукції та технологій,  
дослідження, освоєння нового виробництва та ін.  

Агротехнопарк є багатопрофільною інноваційною структурою, яка орієнтована на інтеграцію 
потенціалу аграрної науки і створення умов для просування сучасних наукових ідей, технологій та 
методів управління в агропромиловий сектор. Також агротехнопарк виступає механізмом апробації 
передових технологій у агросфері шляхом запровадження ефективних проектів. 

Миколаївська область на наш погляд має багато передумов для створення агротехнопарку. 
Сільське господарство - друга за обсягами та перша по зайнятості трудових ресурсів галузь 
матеріального виробництва Миколаївської області, і виробляє конкурентоспроможну на внутрішньому і 
зовнішньому ринках аграрну продукцію.Загальна площа сільськогосподарських угідь - 2054 тис.га, з них 
орні землі займають 1669 тис.га (5,2% ріллі України), у господарствах області налічується 190,3 тис.га 
зрошуваних земель (це 8,6% зрошуваних земель України). На одного жителя області припадає майже 
1,3 га ріллі, а на одного працівника, зайнятого в сільському господарстві - понад 11 га орної землі. Ці 
особливості Миколаївщини відкривають широкі можливості для інвестицій в сільське господарство із 
застосуванням індустріальних технологій, потужної та високоефективної техніки. 

Базовою компанією – суб'єктом агротехнопарку - ми прононуємо АПК«Владам». Компанія 
«Владам» - целілесний аграрний комплекс півдня України, який включає імпорт високоякісного насіння 
«Clause» з Франції, вирощування овочів на полях ФГ «Владам», зберігання та реалізацію свіжих овочів 
на протязі року; виробництво і реалізацію консервованої продукції натуральних овочевих 
соків,вирощених на полях ФГ «Владам». На базі компанії функціонує установа «Агроцентр», в якому 
проводяться комплексні  аналізи ґрунтів та рослин. – науковомісна складова комплексу. Пропонуємо на 
базі компанії «Владам» у співпраці з науковими установами та місцевими органами влади у рамках 
агротехнопарку розробку та обґрунтування технічного проекту створення авіазагін, який має виконувати 
всі види авіахімічних робіт із застосуванням апаратів надлегкої авіації України. Використання авіазагону 
можливо тільки для обробки власних земельних площ і на прощах інших агропромислових комплексів на 
пільговій основі.  

Важливою умовою функціонування Миколаївського агротехнопарку – наявність інституціональних 
механізмів державного і місцевого регулювання, методів стимулювання і відсутність бар’єрів 
інноваційного розвитку.  

Висновок: реалізація інноваційного проекту – створення агротехнопарку у Миколаївській області є 
інструментом модернізації та технічного переозброєння діючих підприємств; задоволення попиту 
населення у високоякісній продукції, яка відповідає міжнародним стандартам якості; зростання рівня 
зайнятості та рівня життя населення в масштабах територіального розташування агротехнопарку; 
збільшення налогових надходжень до місцевого та державного бюджетів від виробників продукції 
компанії, яка є суб’єктом агротехнопарку.  

Список використаних джерел: 
1. Агротехнопарк как фактор инновационного развития экономики региона. – [Електроний ресурс] – 
Режим доступу до ресурсу: http://www.km.ru/referats/DCABE7F6E5FA435CA06964D64216063F. 
2. Аграрно-промисловий комплекс Миколаївської області. – [Електроний ресурс] – Режим доступу 
до ресурсу:  http://www.rtpp.com.ua/uk/nikolaev/5/agrarno-promyslovyy-kompleks-mykolayivskoyi-oblasti.html 
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ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 
Автор: Клисяк Марія Дмитрівна 

Науковий керівник: д.е.н., доцент Єфімова Ганна Вікторівна 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Питання про оцінку  ефективності  виробництва в наш час є достатньо висвітлене. Але все ж дана 
проблема є важливою та актуальною для будь-якого підприємства у зв’язку з великою кількістю 
конкурентів та різним рівнем готовності до комерціалізації. Тріфілова А.О. , Савицька Г.В., Краюхіна 
Г.А., Сопка В. В., Шеремета А. Д. та багато інших економістів у своїх роботах розглядували питання, 
що стосуються цієї теми.   

Ефективність виробництва – це узагальнене і повне відображення кінцевих результатів 
використання засобів, предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу. Вона 
характеризується виробництвом товарів (послуг) за найнижчими витратами. Виробник та споживач 
благ потребують найвищої ефективності, максимізуючи при цьому свої вигоди і мінімізуючи витрати[3].  

При оцінці ефективності необхідно розрізняти її критерій і показники. Показники економічної 
ефективності дають уявлення про те, ціною яких витрат ресурсів досягається економічний ефект. 
Виміряти за допомогою одного показника рівень ефективності неможливо, оскільки він складається під 
впливом багатьох чинників, часом протидіючих один одному. Тому серед усієї сукупності показників 
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прийнято виділяти один, який найбільш повно характеризує рівень ефективності - критерій. В якості 
критерію можуть виступати різні показники [5, с. 51-52]:  

- на рівні підприємства - сума продажів, дохід, прибуток, віднесені до понесених витрат;  
- у масштабі національної економіки - ВВП на одиницю спожитих ресурсів. 

 
Рис. 1 Показники економічної ефективності виробництва 

Для визначення ефективного використання кожного фактору виробництва окремо 
застосовується система конкурентних показників[1]: продуктивність праці, трудомісткість, 
капіталовіддача, капіталомісткість, матеріаловіддача, матеріаломісткість, енергоємісність, 
екологоефективність.  

Оцінка ефективної діяльності підприємства визначається як відношення прибутку до капіталу. 
У найбільш узагальненій формі економічна ефективність суспільного виробництва визначається як 
відношення результатів до витрат [4]. 

 
Для визначення ефективності виробництва в цілому, треба застосовувати інтегральний 

показник, який розраховується за формулою: 

 
Е – економічна ефективність 
Q – об’єм виробленої продукції 
Р – витрати на заробітну плату 
М – витрати матеріалів 

 – коефіцієнт перерахунку витрат одноразових в основний капітал 

К – витрати основного капіталу 
Цей показник характеризує зв’язок між кількістю ресурсів, які використовуються в процесі 

виробництва, та отриманою кількістю продукції (результат діяльності).  
Більша кількість продукції, отримана при відповідних об’ємах витрат, свідчить про підвищенні 

ефективності. Менший об’єм продукції при відповідних витратах, відповідно вказує на зниження 
ефективності. 

Шляхи підвищення ефективності виробництва:  систематичне зниження собівартості 
промислової продукції, оскільки вона безпосередньо впливає на величину прибутку, рівень 
рентабельності. Вирішальною умовою зниження собівартості служить безперервний технічний 
прогрес. Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, 
вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити 
собівартість продукції. Зниження собівартості продукції забезпечується, насамперед, за рахунок 
підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в 
розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі 
собівартості. Зі збільшенням обсягу випуску продукції прибуток підприємства збільшується не тільки 
за рахунок зниження собівартості, але і внаслідок збільшення кількості продукції, що випускається. 
Таким чином, чим більший обсяг виробництва, тим за інших рівних умов більше сума одержуваної 
підприємством прибутку. 

Труднощі для підвищення ефективності виробництва полягають в забезпеченні максимально 
можливого результату на кожну одиницю витрачених ресурсів. Основні чинники підвищення 
ефективності роботи підприємства полягають в підвищенні його технічного рівня, вдосконаленні 
управління, організації виробництва і праці, зміні обсягу та структури виробництва, поліпшенні якості 
природних ресурсів тощо. Тільки вміле об’єднання всіх чинників може гарантувати швидкі темпи 
зростання ефективності виробництва. 
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УДК: 338.45 
ОСНОВНІ ЧИННИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 Автор: Комишник В.І. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

До галузі машинобудування належить 11073 підприємства, з яких 136 - великих, 1750 середніх, 
9187 малих. Однак більшість із цих підприємств перебуває в скрутному економічному становищі, 
спричиненому загальною кризою, і характерні зниженням попиту, відсутністю обігових коштів, 
можливостей і стимулів до інвестування, кредитуванням діяльності й розширенням виробництва, 
підвищенням якості продукції та зниженням витрат, упровадженням інновацій; ситуація для їх розвитку 
залишається несприятливою. 

Для своєчасного впровадження в дію програми антикризового управління,  важливо ретельно 
дослідити симптоми кризового розвитку та встановити точні чинники, що призвели  до  появи  
кризового  стану  на  підприємстві. 

Всю сукупність факторів, які здатні привести підприємство до економічної кризи, можна 
розділити на дві групи:   

 зовнішні, по відношенню до підприємства, на які воно не в змозі впливати або його вплив 
обмежено; 

 внутрішні, що виникають в результаті діяльності самого підприємства.  

 
Рис. 1 Кризові чинники внутрішнього середовища підприємства 



 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 

39 

 

 
Рис. 2 Кризові чинники зовнішнього середовища підприємства 

Оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на кризовий стан машинобудівного 
підприємства пропонуємо здійснювати за формулою: 

 

де  – загальний показник стійкості підприємства до кризи; 

 – сумарний показник рівня стійкості підприємства до кризи, що враховує чинники 

внутрішнього середовища підприємства; 

 – сумарний показник рівня стійкості підприємства до кризи, що враховує чинники 

зовнішнього середовища підприємства. 
З метою оцінювання результатів розрахунку загального показника стійкості до кризи 

машинобудівних підприємств необхідно розробити шкалу оцінювання їх рівня стійкості до кризи. Також 
за допомогою даної шкали можна визначати реальний стан машинобудівних підприємств в умовах 
кризи. 

 
Рис. 3 Шкала оцінювання стійкості до кризи 
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Отже загальний показник стійкості підприємства до кризи, не тільки демонструє взаємодію 
наведених чинників середовища підприємства, що посилю їхній вплив на формування антикризової 
стратегії підприємства, а й дає змогу побачити повну і реальну картину діяльності підприємства в 
даних умовах. 

 
УДК 334.78 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ 

Автор: Мандра О.Є. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Відповідно до ст. 212 Закону України «Про індустріальні парки» від 2013 р. індустріальний 
(промисловий) парк (ІП) - визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до 
містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники 
індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості. 

Ініціатором створення ІП виступає орган державної або місцевої влади, які мають на меті 
створити якомога більше ефективно функціонуючих підприємств задля збільшення надходжень до 
бюджетів. Проте роль державного та місцевого самоврядування полягає не тільки у здійсненні права 
власника на землю під ІП, але й у наданні сприятливих умов та ефективного механізму спонукання 
інвесторів на створення ІП.  

Кожна країна світу будує власний механізм створення ІП з наданням різноманітних преференцій. 
Наприклад, в Білорусії створено спеціальний організаційно-правовий механізм державного управління 
індустріального парку з використанням відносно нових для Білорусії інструментів (як економічного, так і 
адміністративного характеру) для залучення інвесторів, створення конкурентоспроможних та 
високотехнологічних підприємств. А в Естонії ІП звільнені не тільки від податку на прибуток, але і від 
податку на доходи фізичних осіб. Нижче приведена таблиця порівняння економічних умов та 
преференцій, створених ІП для резидентів у країнах-сусідів України(табл.1). 

Таблиця 1.  
Порівняльна характеристика умов розвитку ІП країн-сусідів України [2] 

Країна Вид індустріального 
парку 

Інструменти стимулювання  

Румунія Індустріальний парк Інструменти стимулювання розміщення виробництва в ІП: 
- звільнення від плати за зміну призначення землі; 
- звільнення від сплати земельного збору; 
- звільнення від податків за видачу містобудівних сертифікатів та 

будівельних дозволів; 
- звільнення від сплати місцевих податків (податку на 

нерухомість) за рішенням місцевих органів влади. 

Угорщина Індустріальний парк Власники компаній, що працюють в ІП, можуть отримати 
підтримку, звернувшись до спеціальних фондів, визначених в 
Оперативній програмі економічного розвитку та Оперативній 
програмі регіонального розвитку. Загальна сума коштів, 
виділених на ці цілі на період 2007-2013 рр. склала близько 1 
млрд євро. 

Словаччина Індустріальний парк - державна підтримка становить до 50 % від вартості проекту; 
- податкові пільги та преференції для інвесторів надаються 

залежно від обсягу інвестицій; 
- компенсація витрат на створення робочих місць; 
- часткова компенсація капітальних витрат інвесторів. 

Польща Індустріальні 
технологічні парки 

- звільнення від податку на нерухомість (земельні ділянки, 
будівлі, споруди або їх частини, що призначені для ведення 
господарської діяльності); 

- державна допомога для впровадження нових інвестицій 
(інвестиції на суму понад 100 тис. євро, завершення 
інвестиційного проекту протягом 48 місяців від подачі заяви); 

- державна допомога при купівлі компанії, яка знаходиться в 
стадії ліквідації та створення нових робочих місць (не менше 50 
нових робочих місць в придбаній компанії протягом 12 місяців 
від дня подачі заявки); 

- державна допомога для створення нових робочих місць при 
реалізації нового інвестиційного проекту. 

продовження таблиці  1 
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Словаччина Індустріальний парк - державна підтримка становить до 50 % від вартості проекту; 
- податкові пільги та преференції для інвесторів надаються 

залежно від обсягу інвестицій; 
- компенсація витрат на створення робочих місць; 
- часткова компенсація капітальних витрат інвесторів. 

Польща Індустріальні 
технологічні парки 

- звільнення від податку на нерухомість (земельні ділянки, 
будівлі, споруди або їх частини, що призначені для ведення 
господарської діяльності); 

- державна допомога для впровадження нових інвестицій 
(інвестиції на суму понад 100 тис. євро, завершення 
інвестиційного проекту протягом 48 місяців від подачі заяви); 

- державна допомога при купівлі компанії, яка знаходиться в 
стадії ліквідації та створення нових робочих місць (не менше 50 
нових робочих місць в придбаній компанії протягом 12 місяців 
від дня подачі заявки); 

- державна допомога для створення нових робочих місць при 
реалізації нового інвестиційного проекту (не менше 50 нових 
робочих місць протягом 3 років). 

Туреччина організовані 
промислові зони 

- нульова ставка ПДВ з операцій на купівлю земельної ділянки; 
- звільнення від податку на нерухом ість на наступні 5 років після 

завершення будівництва; 
- відсутність податку на поділ або об’єднання земельних ділянок; 
- пільгові комунальні платежі. 

зони технологічного 
розвитку (діють 
як координаційні 
центри 
високотехнологічни
х галузей 
промисловості та 
наукових 
досліджень) 

Надано пільги на період до кінця 2023 року: 
- нульова ставка податку на прибуток для дослідних компаній та 

компаній, що працюють у сфері програмного забезпечення; 
- продаж програмних продуктів, створених у цих зонах, не 

обкладається ПДВ; 
- не обкладається податками заробітна плата працівників 

компаній, що займаються НДДКР. 

вільні зони 
(зорієнтовані на 
розміщення 
експортоорієнтован
их галузей) 

- звільнення від митних зборів; 
- звільнення податку на прибуток; 
- звільнення від ПДВ; 
- нульова ставка податку на дохід для співробітників; 
- вільна репатріація прибутку – за умови, якщо 85 % продукції 

йде на експорт. 

Російська 
Федерація 

особлива 
економічна зона 
техніко- 
впроваджувального 
типу 

Підприємствам надається особливий режим здійснення 
підприємницької діяльності: 
- може застосовуватися митна процедура вільної  митної зони; 
- знижена ставка податку на прибуток для компаній в  

  - частині платежів до регіональних бюджетів суб’єктів РФ на 
визначений період; 

- нульова ставка транспортного податку; 
- витрати компаній НДДКР відносять до затрат; 
- зміни податкового законодавства, що погіршують умови для 

платників податків, за винятком актів, що стосуються 
оподаткування підакцизних товарів, не застосовуються щодо 
резидентів таких зон протягом терміну дії угоди про ведення 
техніко-впроваджувальної діяльності; 

створення об’єктів інфраструктури за рахунок державної 
фінансової підтримки (суб’єктам РФ надаються субсидії з 
федерального бюджету). 

технопарк у сфері 
високих технологій 

Створення об’єктів інфраструктури за рахунок державної 
фінансової підтримки. 

 

продовження таблиці  1 

Республіка Парк високих Застосовуються на 15 років: 
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Беларусь технологій - звільнення від сплати податку на прибуток; 
- звільнення від сплати ПДВ; 
- звільнення від сплати податку на нерухомість; 
- звільнення від сплати податку на землю на 3 роки; 
-  знижена ставка податку на доходи фізичних осіб (не 

нараховується на частину доходу, вищу середньомісячної 
зарплати за попередній місяць); 

- звільнення від сплати ПДВ при імпорті; 
- звільнення від сплати ввізного мита; 
- знижена ставка податку на прибуток - 5 % за дивідендами, 

борговими зобов’язаннями, роялті, ліцензіями іноземних 
організацій (загальна ставка по країні – 12 %); 

- звільнення від спати офшорного збору при виплаті (передачі) 
дивідендів засновникам (учасникам) парку (загальна ставка по 
країні – 15 %). 

В Україні розрізняють такі форми державної підтримки для побудови індустріальних парків:  
1. Співфінансування інвестиційних проектів: прямо чи за допомогою пільгового кредиту.  
2. Непряме зниження витрат: забезпечення захисту інтелектуальної власності, надання вільного доступу до 

транспортної інфраструктури.  
3. Фіскальні пільги: зниження ставок, податкові канікули, звільнення від митних зборів на придбання 

обладнання, пом’якшення вимог щодо обов’язкового продажу валютної виручки.  
У 2016 році Верховна рада України ухвалила проект Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в 
реальний сектор економіки через індустріальні парки». Цим законом передбачається: 

-  звільнення на 5 років від податку на прибуток та на наступні 5 років половинна ставка (9%) і лише за 
умови реінвестування цих коштів у розвиток виробництва; 

-  звільнення від ввізного мита на обладнання та устаткування для облаштування та здійснення 
господарської діяльності в межах ІП; 

- розстрочка на 5 років імпортного ПДВ на обладнання та устаткування для облаштування та здійснення 
господарської діяльності в межах ІП; 

- можливість отримання фіскальних стимулів з податку на нерухоме майно, земельного податку та орендної 
плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної форми власності, на якій 
створено ІП, за рішенням місцевої влади. 

Стимули для створення ІП в Україні, порівняно з країнами-сусідами, наразі є недостатньо 
ефективними, про що свідчить низька активність створення та введення в експлуатацію ІП через 
відсутність інвесторів.  
Висновок: Україна поступово робить впевненні кроки до економічного зростання та інвестиційної 
привабливості, впроваджуючи преференції та розвиваючи організаційно-правовий механізм створення 
та розвитку ІП.   
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Національний університет караблебудування ім. адмірала Макарова 
При зростанні вимог до якості інфраструктури в умовах розвитку економіки все сильніше 

позначається бюджетний дефіцит і організаційні недоліки, об'єктивно притаманні системі державного 
управління. Разом з тим спроби застосування повної приватизації виявляються, як правило, 
невдалими, оскільки приватні власники діють виключно в інтересах отримання прибутку, не 
піклуючись про збереження суспільної спрямованості приватизованих підприємств. 

З цієї причини у світовій практиці все більшого поширення набувають механізми державно-
приватного партнерства (ДПП), яке є «проміжним» рішенням між стовідсотково державним наданням 
послуг і повної приватизацією. 

Державно-приватне партнерство – співробітництво між державою Україна, Автономною 
Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів 
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місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та 
комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що 
здійснюється на основі договору в порядку, встановленому Законом та іншими законодавчими актами 
 [1]. Метою такої угоди є створення об'єктів або надання послуг з більшою ефективністю і з меншими 
витратами, ніж це міг би зробити кожен з учасників угоди, діючи самостійно. 

ДПП відображає наростаючу в світовій економіці тенденцію зустрічного руху держави та 
приватного сектору і успішно застосовується на транспорті, в енергетиці, водопостачанні, 
комунальному обслуговуванні та інших сферах. 

В останні роки саме інфраструктура України потребує значних інвестицій на всіх напрямках 
економіки України. Зіткнувшись з цією проблемою, Міністерство інфраструктури України визначила 
пріоритетні напрямки розвитку залізниці, доріг, авіації, внутрішніх водних шляхів та, насамперед,  
інфраструктури морських портів. 

Відсутність заінтересованості приватних учасників бізнесу у довгостроковій співпраці з 
державою тривалий час зумовлювалось недостатньо розвинутим законодавством та відсутність 
відповідних гарантій для інвесторів та банків. 

На сьогоднішній день законодавство передбачає та підтримує можливість залучення приватних 
інвестицій в об’єкти інфраструктури за допомогою  механізмів ДПП, що дозволяють структурувати 
потенційні приватні інвестиції шляхом укладення різних видів договорів, а саме: 

- договір концесії; 
- договір управління майном (виключно за умови передбачення у договорі, укладеному в рамках 

державно-приватного партнерства, інвестиційних зобов'язань приватного партнера); 
- договір про спільну діяльність; 
- інші договори. 
Вищенаведений перелік форм здійснення державно-приватного партнерства не є вичерпним, 

тому можливим також є укладення інших договорів між державним та приватним партнерами (у т.ч. 
змішаних). 

Нормативно договір концесії (або концесійний договір) визначено як договір, відповідно до якого 
уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає 
на платній та строковій основі суб'єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) право  створити 
(побудувати) об'єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління 
(експлуатацію) з метою задоволення громадських потреб [2]. 

Закон України «Про концесії» закріплює право концесіонера за рахунок власних коштів 
здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення майна, отриманого в концесію. 
Законодавство прямо встановлює гарантію збереження права власності на майно держави. Така 
модель регулювання дозволяє уникнути потенційних спорів, щодо компенсації здійснених 
концесіонером поліпшень об'єкта концесії та сприяє технічному переоснащенню об’єктів державної 
власності, з мінімальними витратами коштів державного бюджету та коштів підприємства.  

Оскільки в Україні не так багато практичного досвіду та теоретиків з державно-приватного 
партнерства, цей Закон має певні недоліки. 

Однією із проблем концесійного законодавства вважається недостатнє регулювання відносин, 
пов’язаних з правилами формування концесійних платежів. При цьому, вказана проблема 
розглядалася у двох аспектах: недосконалості самої формули розрахунку платежу, а також відсутності 
змагальної складової при формуванні кінцевого розміру платежу.  

Також вважається однією із проблем реалізації концесійних проектів неузгодженість на рівні 
законодавства термінів передачі об’єктів права державної власності в концесію та оформлення прав 
на земельні ділянки, на яких розташовані такі об’єкти. Недоліком також є те, що об'єкти права 
державної власності, надані у концесію, не підлягають приватизації протягом дії концесійного 
договору без згоди концесіонера. 

Задля того, щоб звести до мінімуму негативні наслідки впровадження нових концесійних 
проектів, у вересні 2017 року було презентовано новий законопроект «Про концесії», робота над яким 
розпочалася влітку 2016 р. Документ розроблявся за ініціативою уряду міжнародними консультантами 
Hogan Lovells. Технічну підтримку надав ЄБРР при підтримці Міністерства інфраструктури України [3].  

Для того, щоб концесія стала реально діючим механізмом державно-приватного партнерства, 
крім прийняття самого законопроекту необхідно внести зміни ще в 28 законів, а також розробити два 
законопроекти про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів, які покликані узгодити 
чинне законодавство з положеннями законопроекту.  

Зміни в законодавстві, що регулюють концесійні відносини давно потрібні суспільству, 
безперешкодна можливість взяти участь в державно-приватному партнерстві дозволить Україні не 
тільки отримати грошові інвестиції, а й залучити висококласних менеджерів і підприємців до 
управління державними і комунальними підприємствами, що в свою чергу підніме рівень послуг і 
якість товарів, що поставляються населенню такими підприємствами. 

З огляду на викладене та враховуючи чіткість нормативного регулювання концесійних 
правовідносин, концесія потенційно може бути оптимальним варіантом залучення приватних 
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інвестицій в інфраструктуру. Концесія являє собою розвинену, перспективну і комплексну форму 
партнерства. Застосування концесійного механізму має цілий ряд переваг, а саме: можливість 
залучення довгострокових приватних інвестицій у малорентабельні сектори економіки; можливість 
використання новітніх інженерних розробок; ефективне використання капіталу та отримання 
додаткових доходів, створення нових робочих місць; можливість отримання економічної вигоди від 
управління об’єктом концесії; отримання фінансових пільг з боку держави; за умови успішної 
реалізації проекту зростання ділової репутації підприємства-концесіонера і, як наслідок, його 
конкурентоспроможності. 
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Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
Інноваційна діяльність передбачає низку управлінських заходів, які, насамперед, дозволяють 

визначитися з рішенням щодо реалізації альтернативних варіантів інноваційних проектів в дію. Отже, 
для того, щоб прийняти конкретний варіант інноваційного розвитку, керівництву машинобудівного 
підприємства пропонується зосередити свою увагу на формуванні інноваційних ідей відповідно до 
розроблених цільових програм на рівні держави, а також провести маркетингові дослідження рівня 
інноваційного розвитку по галузі як в межах країни, так і за її кордонами.  

Підвищення конкуренції на світових та регіональних ринках машинобудівної продукції спонукає 
підприємства до пошуку ефективних інструментів маркетингу для успішного впровадження і реалізації 
інновацій. 

При організації маркетингової діяльності в ринкових умовах підприємства машинобудування 
можуть використовувати концепцію холістичного (цілісного) маркетингу, який є порівняно новим 
напрямком і не отримав ще масового застосування на підприємствах. Концепція холістичного 
(цілісного) маркетингу заснована на плануванні, розробці та впровадженні маркетингових програм, 
процесів та заходів з урахуванням їх широти і взаємозалежності [1, с. 17]. 

Концепція холістичного маркетингу може лягти в основу маркетингової діяльності 
машинобудівного підприємства з метою його ефективного інноваційного розвитку, який спрямований 
на максимальне задоволення потреб споживачів, підвищення конкурентоспроможності підприємства 
та зростання прибутку. Як одну з важливих переваг концепції холістичного маркетингу можна 
визначити зосередження уваги на взаємодії підприємства з споживачами, співробітниками, 
постачальниками та посередниками. Правильна взаємодія та партнерські взаємовідносини між 
даними групами дозволить в кінцевому підсумку сприяти ефективному інноваційному розвитку 
підприємства. Особливістю холістичного маркетингу є те, що всі елементи маркетингової системи 
розглядаються як одне ціле, при цьому цілісність системи визначається певними характеристиками, 
які не проявляються, якщо вона розглядається як сукупність окремих елементів. На рівні підприємства 
елементами холістичного маркетингу є маркетинг взаємовідносин, інтегрований маркетинг, внутрішній 
маркетинг і соціально-відповідальний маркетинг [1, с. 124].  

Маркетинг взаємовідносин включає всі види діяльності у сфері маркетингу, спрямовані на 
встановлення, розвиток і підтримку успішних та довгострокових зв'язків зі споживачами, 
співробітниками, постачальниками та посередниками.  

Інтегрований маркетинг є інструментальною складовою, покликаною об’єднати маркетингові 
заходи попередніх концепцій, забезпечити їх координацію для досягнення ефекту синергії. Адже 
відомо, що неможливо досягти успіху у системі збуту, якщо залучати лише одну із її складових. [2].  

Наступною складовою концепції холістичного маркетингу є внутрішній маркетинг, який 
забезпечує прийняття належних маркетингових принципів усіма співробітниками організації, і 
особливо її вищим керівництвом. Внутрішній маркетинг включає найм і навчання працівників, а також 
їх стимулювання до високого рівня обслуговування клієнтів. 

Соціально-відповідальний маркетинг є останнім складовим елементом концепції холістичного 
маркетингу і спрямований на одночасне задоволення потреб споживача, виробника та суспільства. 
Працюючи в інтересах суспільства, промислові підприємства скорочують свої поточні прибутки, але в 
довгостроковій перспективі створюють сприятливий соціальний клімат, підвищують довіру й 
лояльність з боку громадськості, а отже, зміцнюють свої позиції на ринку[3, с. 34]. 
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В основі концепції холістичного маркетингу лежить концепція 4Р: продукт (або технологія), ціна, 
місце і просування продукту. Підприємства впроваджують стратегії, прийняті на основі маркетингових 
досліджень, і в той же час продовжують проводити дослідження з метою її коригування відповідно до 
вимог ринку, а також пошуку нових стратегічних рішень[4, с. 103] 

Застосування даних заходів дозволяє не тільки провести комплексну підготовку по розробці та 
впровадженню інноваційної продукції, але й визначити ефективність від реалізації інноваційної 
продукції згідно оцінки та аналізу результатів продажу, що в подальшому стає головним аргументом 
для продовження або припинення випуску інноваційної продукції і прийняття до уваги нових напрямків 
інноваційного розвитку. 

Отже, в процесі інноваційного розвитку підприємствам машинобудування поряд з 
загальноприйнятими процедурами інноваційного управління та оцінки ефективності інноваційних 
проектів доцільно впровадити концепцію холістичного маркетингу на основі інтеграційного підходу до 
системи маркетингової діяльності підприємства як єдиного цілого, що витікає з характерних 
особливостей господарювання машинобудівних підприємств. 
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Проблеми у сфері підприємництва України спостерігаються як на макро, так і на мікрорівні. 
Щодо проблем вітчизняного підприємництва на макрорівні, то до них можна віднести: 

— високі витрати часу на проходження офіційних процедур для започаткування підприємства; 
— торгівельна, а не виробнича орієнтація діяльності підприємницького сектора; 
— нарощування імпорту продукції і послуг замість налагодження національного виробництва; 
— відтік інвестицій та інших коштів за кордон; 
— низька конкурентоспроможність вітчизняних підприємств; 
— невідповідність сучасним вимогам і нерівномірність розташування інфраструктури; 
— наявність прямих та опосередкованих злочинних, кримінальних посягань, так званого 

"рейдерства", а також дискримінаційних дій щодо підприємців тощо; 
— посилення тінізації економіки, зростання нелегальної частки та перерозподіл тіньового ринку 

реального сектора економіки загальне зниження платоспроможності населення; 
— низька результативність регіональних програм підтримки малого бізнесу; 
— неефективна державна регулятивна політика (зокрема, за рівнем корупції Україна на 

першому місті, серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки перше місце займає Україна. 
Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в бізнесі) [1]. 

Країни: 2016 рік 2015 рік: 

1. Україна 1 місце 7 місце 

2. Росія 16 місце 18 місце 

3. Німеччина 25 місце 30 місце 

4. Польща 27 місце 23 місце 

5. Словаччина 4 місце 8 місце 

6. Великобританія 34 місце 29 місце 

7. Данія 41 місце 38 місце 

8. ОАЕ 33 місце 31 місце 

9. Швейцарія 38 місце 35 місце 

10. Туреччина 15 місце 16 місце 

Таблиця 1 : Хабарництво і корупція широко поширені в цій країні! 
Відповідно 1 місце в країні процвітає хабарництво, 41 місце найменш корумпована країна. 
На мікрорівні сфера підприємництва стикається з такими основними проблемами: 
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— низька продуктивність праці та мотивованість працівників; 
— високі витрати часу на підготовку податкових документів, ухилення від оподаткування, 

проведення тіньових операцій та виведення капіталу за межі країни; 
— невисокий рівень кваліфікації підприємців; 
— неефективний менеджмент; 
— високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами [2]. 
Не зважаючи на наведені проблеми, що ускладнюють діяльність підприємств, значних 

перспектив у своєму розвитку підприємництво може досягти у короткотривалій і довготривалій 
перспективах у разі впровадження на державному рівні таких заходів: 

— тимчасове звільнення від податків для малого та середнього бізнесу; 
— надання кредитів для стимулювання експорту; 
— створення ефективного конкурентного середовища; 
— стимулювання інноваційного розвитку; 
— відродження підприємницької ініціативи населення; 
— створення додаткових робочих місць та підвищення гнучкості зайнятості; 
— зміцнення регіональних економік; 
— підвищення соціальної відповідальності. 
На сьогоднішній день до нагальних завдань у сфері розвитку малого і середнього 

підприємництва, які потребують регулювання, відносять наступні: 
— спрощення дозвільних процедур та процедур здійснення державного контролю, отримання 

документів дозвільного характеру та скорочення термінів проведення таких процедур; 
— удосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку та звітності, зниження 

податкового тиску на економіку та забезпечення його рівномірності; 
 — зниження тиску з боку контролюючих органів, протидія рейдерству та корупції; 
— удосконалення інфраструктури розвитку підприємництва; 
— впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва [3]. 
Важливо, що одним з основних напрямом зміцнення конкурентоспроможності вітчизняного 

підприємництва, значення якого даремно часто недооцінюють, є забезпечення високого рівня 
інноваційної діяльності підприємств. 

Висновок: Отже, в Україні на сьогоднішній день є багато проблем, що перешкоджають розвитку 
підприємництва, вирішення яких забезпечить підвищення ефективності підприємницької діяльності, 
забезпечить розширення підприємницького сектора, зменшення тіньового сектору. Основну роль у 
подоланні цих проблем повинна відігравати держава. Сьогодні немає чітких прогнозних розрахунків 
щодо можливих позитивних і негативних наслідків для економіки України, але перспективи є 
очевидними, особливо, якщо врахувати, що процес асоціації з ЄС набрав чинності і суттєві зміни та 
реформи у сфері підприємництва є невідворотними. Важливо, що в умовах ринкової трансформації 
економіки України розвиток підприємництва є основою економічного і соціального розвитку, вирішення 
соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. 
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Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
В свете последних событий все чаще встает вопрос о необходимости импортозамещения в 

сфере государственных закупок. Таковой стала инициатива под общим названием «Покупай 
украинское, плати украинцам». 

Целью исследования являются государственные инициативы, а также инициативы отдельных 
политических деятелей, которые направлены на поддержание внутреннего производителя, а так же 
анализ данных инициатив. 

Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства провел круглый стол 
под необычным названием: «Покупай украинское, плати украинцам!», законопроект №7206. Его 
авторы, а это более 30 народных депутатов от всех парламентских фракций, убеждены, что, покупая 
за рубежом товары, которые Украина производит или способна производить сама, мы дарим другим 
странам рабочие места, инвестиции и налоги, а сами остаемся должниками и экспортерами сырья, 
рабочих рук и талантов. В документе предлагается усовершенствованная модель публичных закупок 
с многофакторной оценкой тендерных предложений, которая поставит их на службу экономическому 
развитию Украины. 

Чем вызвано то обстоятельство, что мы должны искать такие идеолого-экономические 
новеллы в опыте позапрошлого века? Дело в том, что система государственных закупок ProZorro, 
которая считалась и считается в нашей стране чуть ли не ключевым инструментом, способным 
преодолеть коррупцию, и вследствие этого выйти на новые рубежи в экономике, начала буксовать. 
Поскольку она не лишена недостатков. 

Один из главных заключается в том, что украинские государственные закупки, которые, 
кажется, уже не находятся в руках коррупционеров, но все же не работают как следует в интересах 
нашего народа. Обратимся к цифрам. По статистике ProZorro, более 99% участников и победителей 
публичных торгов это отечественные предприятия. Однако, по оценкам мозгового центра CMD-
Ukraine, менее 1% иностранных участников государственных закупок продвигают на украинский рынок 
около 38% всех покупаемых товаров за государственные средства. Поскольку годовой объем закупок 
составляет 275 миллиардов гривен (почти 12% ВВП Украины), то импортная составляющая в них 
превышает 100 миллиардов. 

Как отмечает председатель парламентского комитета промышленной политики и 
предпринимательства Виктор Галасюк, покупая за рубежом товары, Украина производит или 
способна производить сама, мы дарим другим странам рабочие места, инвестиции и налоги, то есть 
благосостояние. Сами же остаемся бедными должниками Международного валютного фонда и других 
международных финансовых организаций и экспортером сырья, рабочих рук и талантов. 

Главное новшество законопроекта — обязательный учет критерия местной составляющей, 
которая должна иметь не менее 20% в структуре приведенной цены для специализированных 
предметов закупок, определяемых Кабмином. Эта составляющая рассчитывается через уровень 
ресурсной локализации производства предмета закупки по прозрачной формуле, установленной 
законом и в соответствии с методикой, которая впоследствии будет утверждена правительством. 

По оценкам экспертов, проект «Покупай украинское, плати украинцам» прибавит около 1,1 
процентного уровня к росту ВВП, а также потенциально сократит импорт на 4,4% и безработицу — на 
0,4% процентного уровня. По мнению авторов законопроекта, это положительно отразится на 
торговом балансе, промышленном производстве и доходах граждан Украины. «Путем расчета уровня 
локализации, — отмечает Галасюк, — мы установим преимущество в госзакупках для тех, кто 
использует украинское и таким образом заставим естественным экономическим способом, 
экономическими рычагами, но никоим образом не через любые запреты, сделать так, чтобы средства 
украинских налогоплательщиков работали на украинскую, а не на иностранные экономики, и чтобы 
мы не ходили к кому-либо за кредитами» ... 

Первый заместитель министра Максим Нефедов считает, что за красивым названием 
скрывается целый ряд вредных инициатив, из-за которых заказчику придется переплатить до 43% за 
товар, определенный как "отечественный". 

Законопроект вводит обязательное применение понятий "приведенная цена" с учетом 
местной составляющей, которая требует дополнительного предоставления 23 документов и справок; 
и "неспециализированные закупки" - перечень товаров, для которых единым критерием оценки будет 
цена, все другие товары будут оцениваться по другим механизмам. Участник может быть лишен 
права принимать участие в закупках на 90 дней по непрозрачной и неопределенной процедуре. 

По словам Нефедова, законопроект прямо нарушает Соглашение об ассоциации Украины и 
Европейского Союза и создает большие коррупционные риски. Ущерб для государственного бюджета 
от закупки "отечественных" товаров составит десятки миллиардов гривен. 
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Министерство экономического развития и торговли Украины категорически призывает не 
поддерживать этот законопроект, подчеркнул Нефедов. 

Председатель комитета промполитики и предпринимательства информирует, что 
законопроект не противоречит ни документам ВТО, ни Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и 
соответствует лучшим мировым практикам. Он рассказывает об американском законодательстве в 
отношении федеральных закупок. Там с 1933 года работает так называемый акт «Buy American Act», 
то есть закон «Покупай американское» , — говорит народный депутат, — там есть норма, которая 
ограничивает государственные закупки в тех производствах, которые не имеют 50% уровня 
локализации, и устанавливает ценовое преимущество для американского национального 
производителя до 12%, если это закупки у малого бизнеса «. «В нашем законопроекте ценовое 
преимущество для национальных производителей 25%, — продолжает он, — и это совершенно 
оправдано в условиях военной агрессии против Украины, когда мы страдаем также от негативного 
торгового баланса». 

Список использованных источников: 
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СЕКЦІЯ № 4 

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В МОРЕГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ 

УДК 658.512.62:334.716 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ВИКОРИСТАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ 
Автор:  Грінь О.В. 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
Будь-яке сучасне підприємство існує завдяки праці його персоналу. Ступень вирішення 

завдань підприємства та досягнення ним встановлених власником цілей безпосередньо залежить від 
вкладу персоналу в результати діяльності підприємства. Персонал підприємства є необхідним 
складовим елементом підприємства, однак, на відміну від матеріальних та нематеріальних ресурсів 
підприємства, є ресурсом специфічним. Персоналу притаманні такі риси як саморозвиток, 
самонавчання, самоорганізація, самоменеджмент, свобода вибору професії та місця 
працевлаштування. В умовах вичерпаності матеріальних та швидкого морального старіння 
нематеріальних ресурсів, саме персонал є джерелом підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Від рівня використання персоналу залежить рівень реалізації підприємством 
поставлених цілей. Тому, на думку автора, слід приділити належну увагу визначенню поняття 
«використання персоналу підприємства». 

Як показало дослідження, в сучасній економічній літературі не відводиться достатньої уваги 
визначенню поняття «використання персоналу». Проте у Великому економічному словнику за ред. 
О. М. Азріліяна поняття «використання» визначено як процес користування чим-небудь, вживання з 
користю [1, с. 320]. 

У енциклопедичному словнику «Управління організацією: енциклопедичний словник» 
використання трудових ресурсів визначено як діяльність, яка, по-перше, спрямована на підвищення 
рівня зайнятості працездатного населення в суспільному виробництві, колективному і приватному 
секторах економіки; по-друге, діяльність з розподілу працездатного населення по областях і сферах 
економіки і по території країни; по-третє, використання трудових ресурсів визначено як ефективність 
використання працівників в різних галузях економіки [2, с. 209]. 

Як бачимо, представлене визначення стосується різних секторів, сфер та галузей економіки, 
але не стосується використання персоналу та не пов’язане з підприємством. Надалі у словнику 
використання трудових ресурсів визначено як фазу у загальному процесі управління трудовими 
ресурсами, яка вирішує задачі підвищення технічної озброєності праці, застосування передових 
методів праці, скорочення ручної некваліфікованої і важкої праці, поліпшення використання робочого 
часу і зменшення витрат живої праці на одиницю продукції, що випускається (або послуг), 
матеріального і морального стимулювання результатів праці, поліпшення умов праці і т. п. [2, с. 209]. 

О. А. Харун[3, с. 79] у своєму дослідженні під використанням персоналу розуміє комплекс 
заходів, які спрямовані на забезпечення умов для ефективної реалізації творчого, фізичного і 
трудового потенціалу працівників. 

Розглянемо також категорію «управління персоналом» з метою визначення місця поняття 
«використання персоналу» по відношенню до процесу управління персоналом і рівня вивчення даної 
економічної категорії. Сутність категорії «управління персоналом» наведено в багатьох українських і 
закордонних наукових працях (табл. 1). 

Таблиця 1. Визначення поняття «управління персоналом» 

Джерело Визначення терміну  

1. Меньшикова М. О.  
 

Управління персоналом – сукупність механізмів, принципів, форм 
і методів взаємодії при формуванні, розвитку та діяльності 
персоналу організації, що реалізується як ряд взаємопов’язаних 
напрямків та видів діяльності [4] 

2. Хміль Ф. І.  Управління персоналом – скоординована система заходів щодо 
формування та ефективного використання сукупного трудового 
потенціалу працівника у складних організаційних утвореннях 
ієрархічного типу. [5, c. 247] 

3. Виноградський М. Д., 
Беляєва С. В.,  

Управління персоналом - соціально-економічну систему в 
організації, основними комплексними  

4. Виноградська А. М, 
Шкапова О. М. 

завданнями та функціями якої є планування, прогнозування, 
маркетинг персоналу, його розвиток, аналіз засобів мотивації, 
створення оптимальних умов праці, розробка організаційної 
структури управління, регулювання трудових відносин, облік 
персоналу, надання юридичних послуг та розвиток соціальної 
інфраструктури [6, c.19] 
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5. Крушельницька О.В. Управління персоналом — це цілеспрямована діяльність 
керівного складу організації на розробку концепції, стратегій 
кадрової політики і методів управління людськими ресурсами. Це 
системний, планомірно організований вплив через систему 
взаємопов'язаних, організаційно економічних і соціальних заходів, 
спрямованих на створення умов нормального розвитку й 
використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства. [7, 
c.127] 

6. Пелих А. С. Управлення персоналом – це сукупність логічно пов'язаних дій, 
спрямованих на оптимізацію трудових ресурсів підприємства 
(персоналу) в аспекті їх діяльності, якісних і кількісних 
характеристик, з метою раціонального досягнення поставлених 
перед організацією цілей.[8, c. 128] 

Нашу думку, відмінність поняття «управління персоналом» від поняття «використання 
персоналу» полягає в тому, що поняття «управління персоналом» більш широке, воно включає в себе 
і поняття «використання персоналу». 

 Таким чином, досліджуючи теоретичні засади характеристики сутності поняття «використання 
персоналу» було уточнено що, використання персоналу–це використання не лише професійних 
знань та умінь, а й всіх інших складових. Саме таке визначення базових понять формує основу для 
ефективності використання на підприємстві як всього персоналу, так і виробничого.Досягатися це 
може за рахунок внесення певних змін у систему управління на рівні цілей,завдань, управлінських 
інструментів. 
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УДК 656.16     
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ  МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ 

Автор: Добрянська О.С. 
Науковий керівник: д.е.н., доцент Єфімова Г.В. 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова                    
Морські порти мають велике значення для розвитку економіки країни. Сучасний морський порт 

– це великий транспортний вузол, що зв’язує різні види транспорту: морський, річковий, залізничний, 
автомобільний, трубопровідний та ін. Портова діяльність є стратегічним аспектом розвитку економіки 
держави і однією із ключових ланок функціонування транспортної системи, тому аналіз діяльності 
морських торговельних портів (МТП), визначення проблем та перспектив розвитку є актуальним 
питанням. 

На території країни, а саме на Чорноморському та Азовському узбережжі у 2016 році діяли 18 
українських МТП, які в цілому забезпечували перевалку більше 40% вантажів Чорноморського регіону, 
їх сумарна потужність дорівнювала 180 млн.т. 

На основі статистичних даних визначено місце вітчизняних МТП серед морських портів ЄС. В 
портах країн Євросоюзу в 2016 році здійснено перевалку 3,73 млрд. тон вантажів. Абсолютним 
лідером залишаються Нідерланди, через порти цієї країни в 2016 році пройшло 543 млн. тонн 
вантажів. На другому місці Великобританія (500 млн. тонн), на третьому – Італія (476 млн. тонн). 
Польща з показником 58 млн. тонн на 14 місці. За даними Держкомстату всі порти України за 2016 рік 

http://scientific-notes.ru/
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перевалили 154,3 млн.т вантажів. Таким чином, Україна на європейській карті портів зайняла б 
дев’яте місце серед 23 країн ЄС, які мають портові потужності, випередивши Грецію. 

В Україні МТП за географічною ознакою можна поділить на чотири регіональні групи,що 
обслуговують поряд розташовані промислові підприємства, національні та міжнародні транспортні 
коридори. 

Перша група включає порти Великої Одеси: Одеський, Чорноморський, Южний порти та 
Білглрод-Дністровський. Їх частка у загальному вантажопотоку морських портів становить 65%. 

Друга група – порти Азовського регіону. Маріупольський та Бердянський порти за рахунок 
розвиненої промисловості Сходу України обслуговують 15% вантажопотоку. 

До третьої групи входять порти Дніпро-Бузького регіону: Миколаївський, Херсонський, Ольвія, 
Садовський. Спеціалізуються в основному на зернових, металі, автомобілях, їх частка становить 
17,7%. 

Четверту  групу становлять порти Українського Придунав’я: Ренійський, Ізмаїльський, Усть-
Дунайський. Вони забезпечують 2,3 % всього вантажопотоку, і їх частка з кожним роком зменшується. 
Світова економічна криза, неконкурентоспроможна тарифна політика, висока конкуренція міжнародних 
логістичних центрів Росії, України, країн Європи, переорієнтація основних вантажопотоків на 
металургійні комбінати в Австрії, Угорщині, Сербії, Румунії, а також портів, перевізників, 
вантажовласників призвели до зниження обсягів перевезень вантажів. 

Дем’янченко А.Г. поділяє вітчизняні порти на порти-хаби, диверсифіковані, нішеві. Хаби – 
найбільші представники галузі, які рівномірно обробляють всі види вантажів; мають широкий спектр 
обладнання, транспортну інфраструктуру, порівняно з іншими дрібними внутрішніми портами, 
сприятливе зовнішнє оточення, тісні зв’язки з усіма працюючими в порту компаніями. Виходячи з 
вищесказаного, в Україні хабом є лише Одеський порт. Миколаївський МТП прагне стати 
інтермодальним хабом Півдня України, але зараз він є добре диверсифікованим підприємством із 
сформованими групами вантажів. 

За результатами проведених досліджень вантажопотоку  визначено порти, які відносяться до 
диверсифікованих (порти середніх розмірів, які однаково успішно працюють з усіма видами вантажів) 
та нішевих (підприємства, що особливо активно розвивають переробку певного вантажу або групи 
вантажів, які виробляються або споживаються на прилеглих територіях). 

Маріупольський, Чорноморський, Ренійський (незважаючи на його малий оборот) порти мають 
високий рівень концентрації на декількох видах вантажів, тому їх та Миколаївський віднесемо до 
диверсифікованих. Решта портів України – нішеві, серед яких особливо чітко виділяється така 
спеціалізація: Ізмаїльський – вугілля і руда, Херсонський – сипучі вантажі, Ольвія – автомобілі, 
Білгород-Дністровський – ліс. 

Якщо ранжувати порти за обсягами переробки вантажів, то лідерами будуть п’ять МТП: 
Одеський, Южний, Чорноморський, Миколаївський, Маріупольський. У 2016 році цими портами 
перероблено 123 430,06 тис.тонн вантажів, що становить 86% загального обсягу. Лідером 
залишається порт Южний, він збільшив обсяги переробки на 9,2% порівняно з попереднім роком. На 
другому місці Одеський (збільшення обсягів на 6,1%), далі – Миколаївський та Чорноморський, в їхній 
роботі також спостерігається позитивна динаміка. Маріупольський порт є останнім серед провідних 
портів, в 2016 році він зменшив обсяги переробки на 16,1%. 

Найкращу динаміку зростання серед видів вантажу показало зерно – 27%. У сукупній структурі 
вантажів, які пройшли через морські порти у 2016 році, переважали: руда – 23%, зернові – 20%, чорні 
метали – 15% , вугілля – 10%, контейнери – 7%. Обсяги переробки наливних вантажів, контейнерів та 
вугілля зменшились. Зростання експорту зернових стримує від значної втрати вантажообороту в МТП. 

Морські порти переважно працюють з експортними вантажами. Експорт становить 73% 
перероблених вантажів, імпорт – 11%, каботажні – 2%, транзит – 14%. З кожним роком обсяги 
транзитних вантажів через морські порти зменшуються. 

Позитивний вплив на розвиток вітчизняних морських торговельних портів мають такі фактори 
як: 

1. Високий експортний потенціал вантажів чорних металів, вугілля, залізорудного концентрату 
та зернових вантажів. 

2. Вигідне розташування морських портів для забезпечення транзитних 
вантажопотоків. 

3. Наявність потужностей з обробки вантажів. 
4. Наявність нормативно-правової бази щодо можливості залучення приватних інвестицій для 

розвитку портової галузі. 
5. Наявність висококваліфікованих спеціалістів портової галузі. 
Враховуючи незначні темпи росту світової економіки, високу конкуренцію між портами 

Чорноморсько-Азовського басейну, нестабільну політичну ситуацію, можна зазначити, що основним 
завданням вітчизняних МТП є: зберегти існуючі вантажопотоки, утримувати та розвивати портову 
інфраструктуру. 

Список використаних джерел:: 
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УДК 331.108.2:334.716 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛОГІСТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Автори: Козирь Б.Ю., Поткін О.О., Фатєєв М.В 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Логістика впевнено розвивається в ринковій економіці з 50-х років минулого століття. На 
теперешній час провідні світові фірми та корпорації використовують моделі і механізми логістичного 
управління, різні логістичні концепції та технології, що є важливим фактором забезпечення їх 
конкурентоспроможності. 

Логістика стала ефективним інструментом менеджменту, який в бізнесі дає можливість 
враховувати інтереси власної фірми, а також побудувати довгострокові економічні відносини з 
постачальниками та споживачами. 

На кафедрі менеджменту НУК з 2010 року ведуться наукові дослідження з проблем 
логістичного управління в морегосподарському комплексі. Розробляється методичний комплекс для 
навчання фахівців з досвідом роботи з метою підвищення їх компетентностей з напрямку «Логістика 
та управління ланцюгами постачання в виробничих системах». В підготовці методичного комплексу 
приймають участь фахівці машинобудівного холдінгу «Гідросила Груп» (м.Кропивницький). 

Завершено дослідження по науковому проекту «Розвиток механізмів логістичного управління 
на підприємствах морегосподарського комплексу». В процесі реалізації проекту опубліковано 12 
наукових статей, підготовлено та захищено біля 20 магістерських робіт. В рамках договору про 
співробітництво з ДП «Миколаївський морський торговельний порт» розроблено заходи щодо 
практичної реалізації виконанених по темі досліджень. 

Для впровадження результатів досліджень в навчальний процес на спеціальності 
«Менеджмент» реалізуються навчальні плани спеціалізації «Логістика та управління ланцюгами 
постачання» на освітніх рівнях бакалавра та магістра. 

Кафедрою менеджменту та Навчально-науковим центром післядипломної освіти ведеться 
організаційно-методична підготовка навчання по програмі МВА в логістиці морського транспортного 
комплексу (МТК). 

Master of Business Administration (МВА) – це магістратура з певною спеціалізацією в управлінні 
бізнесом. Але тренд «МВА» вийшов за рамки свого магістерського минулого – ці освітні програми 
мають свою аудиторію та специфічні методи навчання. Програми МВА у всьому світі – це окремий вид 
післядипломної освіти, спрямований на керівників з досвідом роботи. Програма МВА інтегрує курси 
різних економічних дисциплін, що повинно забезпечити фундаментальний світогляд управлінця, 
необхідний йому при виконанні складних  управлінських функцій. 

Для забезпечення конкурентоспроможності програма МВА повинна пройти міжнародну 
акредитацію як мінімум однією з всесвітньо признаних акредитуючих організацій (наприклад, EFMD – 
European Foundation for Management Development – Європейський фонд розвитку менеджменту, що 
знаходиться в Брюселі). 

В рамках підготовки в НУК програми МВА в логістиці МТК необхідно вирішити ряд задач. 
1. Створити мережу партнерських взаємовідносин з українськими зацікавленими суб'єктами 

господарювання (адміністрація морскіх портів України, морські та річкові порти, судноплавні компанії, 
суднобудівні підприємства та ін.), та зарубіжними організаціями (Рада розвитку Європейської 
транспортної системи TEN-T, консалтингові фірми з розвитку морського транспорту та ін.). 

2. Розробити та реалізувати заходи по підготовці викладачів відповідно вимогам міжнародних 
акредитуючих організацій. 

3. Інтегрувати існуючі в НУК наукові дослідження, направлені на розвиток морського 
транспортного комплексу. 

4. Знайти шляхи до забезпечення участі науково-підрядних колективів НУК в європейських 
наукових проектах в сфері водного транспорту. 

Для забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг щодо підготовки фахівців з 
логістичного управління необхідна консолідація потенціалу підрозділів НУК та зовнішніх партнерів. 
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УДК 656.61 
ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ МОРСЬКИХ ПОРТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ 

Автор: Кошара К.А., викладач, аспірантка,  
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Морський порт - це не лише технологічний комплекс, де одночасно з виробничою і 
підприємницькою діяльністю багатьох учасників-партнерів реалізується національна митна і 
прикордонна політика, а й забезпечується вирішення інших важливих державних завдань. 
Загострення конкуренції і зміна структури вантажної бази змусили по-новому поглянути на стратегію 
розвитку українських морських портів. Модель ринкової економіки, яка впроваджувалася в Україні 
протягом двадцяти років, не відповідала фундаментальним вимогам сучасної економіки – органічному 
її поєднанню з ринковим механізмом на основі всебічного використання нових досліджень та 
провідних технологій. Стан економіки країни вимагає використання більш ефективних методів 
управління її процесами  із застосуванням кластерного підходу. Саме кластери доводять свою 
здатність у якості інструменту швидкого розвитку економіки. Поняття «кластер» походить від 
англійського слова «cluster» та означає об'єднання кількох однорідних елементів, що розглядається як 
самостійна одиниця з деякими властивостями. Винахідцем кластерного підходу є М. Портер, який 
стверджував: «Кластер – це група географічно сусідніх взаємозалежних компаній і пов’язаних з ними 
організацій, які діють у певній сфері й характеризуються спільною діяльністю та взаємно доповнюють 
одна одну». Реалізація кластерної політики сприяє зростанню конкурентоспроможності бізнесу за 
рахунок ефективної взаємодії учасників об’єднання, пов'язаного з їх географічно близьким 
розташуванням, розширенням доступу до інновацій, технологій, ноу-хау, спеціалізованих послуг і 
висококваліфікованих кадрів, зменшенням витрат, а також з реалізацією спільних коопераційних 
проектів.  

Морські кластери доцільно класифікувати як особливий тип територіального об’єднання. 
Унікальність даного виду полягає в локалізації та взаємозв'язку суб'єктів транспортної та промислової 
галузей, що призводить до синергетичного ефекту від їх спільної діяльності. Наприклад, концентрація 
суднобудівних і судноплавних підприємств у кластері прискорює обмін інформацією про потреби за 
схемою «замовник-виконавець», підвищує рівень довіри, забезпечує суднобудування замовленнями, а 
судноплавні компанії судами, збільшує інноваційність тощо. Крім того, об’єднання концентрують не 
тільки виробників і власників суден, але і клієнтів судноплавних компаній. Таким чином, він дозволяє 
прискорювати обмін інформацією між усіма учасниками транспортного процесу. Суднобудівні і 
судноремонтні підприємства залучають у кластер постачальників і виробників обладнання, створюючи 
власну мережу робітників. У глобальному розумінні кластери відіграють особливу роль у розвитку та 
забезпеченні ї конкурентоспроможності портів. Успішне функціонування кластерів та їх ефективну 
державну підтримку демонструють Австрія, Індія, Італія, Канада, Китай, Німеччина, Фінляндія, 
Франція, США, Японія та інші країни. 

Аналіз світової практики застосування кластерного підходу дозволяє зробити наступні висновки: 
застосування кластерного підходу є закономірним етапом у розвитку економіки і є гарантом росту 

системи господарювання; 
перевага кластерного механізму  полягає в тому, що він заснований на ефективному поєднанні 

внутрішньокластерної кооперації з внутрішньою конкуренцією у рамках морського кластеру; 
відмінною рисою кластеру є його інноваційна орієнтованість. Найбільш успішні кластери 

формуються там, де здійснюється чи очікується «прорив» в галузі технології виробництва з наступним 
виходом на нові ринкові ніші. Тому усі країни світу активно використовують кластерний підхід у 
формуванні та регулюванні своїх національних інноваційних програм.  

Враховуючи усе вище зазначене, можна зробити висновок що використання кластеризації є не 
тільки перспективним інструментом для розвитку морських портів але й  стимулом для розвитоку 
морської галузі України. Тому, кластерні системи відіграють важливу роль у період виходу країни з 
кризової ситуації.  
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УДК 347.464.7:338 
ВИТОКИ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА МОРСЬКОЇ РЕНТИ 

Автори:В. Парсяк, М. Солесвік, О. Жукова, К. Парсяк  
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Останнім часом інтенсивно точиться дискусія щодо оплатного використання природних 
ресурсів. Її підсилюють чисельні свідчення вичерпання деяких з них. Центр ваги цих суперечок дедалі 
більше переміщується за напрямом, який допроваджує до багатств Світового океану. Прихильники тих 
чи інших наукових підходів далекі від одностайності в частині методів визначення розмірів і організації 
справляння відповідних платежів. Лише з одного приводу між ними немає розбіжностей: плата за 
використання морських ресурсів – дієвий інструмент регулювання господарської активності в 
інтересах громадян, що мешкають у прибережних країнах. 

Для України ті чи інші аспекти справляння плати за використання морських ресурсів –
 проблема більш ніж актуальна. Тим часом, немає підстав стверджувати, що формування рентних 
відносин відбувається задовільними темпами. Наслідки вражають своїм похмурим різноманіттям [1, 
с. 182-184, 2, с. 46-57]: падіння обсягів виробництва видобувних підприємств, їх поступовій та 
невпинний дрейф у сумнозвісну «тінь», а то й використання відверто браконьєрських методів роботи; 
така, що посилюється, залежність внутрішнього споживання від імпорту; виснаження біоресурсів у 
прибережних акваторіях; штучне обмеження доходної частини бюджетів усіх рівнів (від державного до 
бюджетів об'єднаних територіальних громад); зубожіння тих, чиє благополуччя обумовлене 
наповненням «суспільних комор», та таке, що не піддається осмисленню на цьому тлі, нарощування 
багатства олігархів, а також наближених до них і обслуговуючих їх осіб (включаючи корумпованих 
чиновників). 

Міркування щодо вилучення на користь суспільства природного рентного доходу виникли на 
початку формування політичної економії як науки. Ще А. Сміт, узагальнюючи і збагачуючи погляди 
своїх попередників, підкреслював, що рента виникає як наслідок значних відмінностей ділянок землі 
(інших природних ресурсів) з точки зору їхньої продуктивності (природної родючості) і розташування 
(наприклад, віддаленості вирощуваних продуктів або тих, які видобуті з надр, від ринків збуту). Саме 
ці відмінності стають причиною виникнення додаткового доходу у будь кого, хто перебуває в кращих 
умовах обробітку ґрунту і видобутку сировини у порівнянні з гіршими (замикаючими, граничними) 
умовами. За свідченням А. Сміта, власники прибережних територій отримували ренту ще й за допуск 
зацікавлених осіб до водних багатств. Не далеко від Шотландських островів – писав учений – море 
особливо рясніє рибою. Її вилов забезпечує тамтешнім мешканцям суттєву частину потрібних засобів 
існування. Але для того щоб користуватися водними багатствами, люди повинні мати житло на 
прилеглій території. З цієї причини дохід землевласника, який він отримує у даному випадку, 
відповідає не тому, що фермер може отримати лише від землі, а тому, що він може отримати 
одночасно і від землі, і від моря. Частково рента виплачується рибою. Саме тут ми зустрічаємо один з 
небагатьох прикладів коли рентний дохід інтегрується як складова частина в ціну риби [3, гл. ХІ]. Для 
нас це твердження набуває особливої цінності, з огляду на те, що в науковій дискусії про предмет 
проведеного нами дослідження, постає актуальне аспект – господарська діяльність у Світовому 
океані. 

В епоху Великої промислової революції в Англії, з характерною для неї індустріалізацією 
виробничих процесів, інший великий економіст – Д. Ріккардо – звернув увагу на те, що зростання 
рентного доходу обумовлюється не тільки приватною власністю, відмінностями земель за родючістю, 
їх розташуванням, але й ресурсними обмеженнями: «Якби такі загальнодоступні природні цінності, як 
повітря, вода, пружність пару і тиск атмосфери були неоднорідні за своїми якостями, якби вони могли 
стати предметом власності і кожен розряд перебував би тільки в обмеженій кількості, то і вони, так 
само, як і земля, давали б ренту разом із використанням нижчих розрядів. З кожним переходом до 
нижчого розряду вартість товарів у тій галузі, де він застосовується, підвищувалася б, оскільки та ж 
саме кількість праці давала б менше продукту [4, гл. ІІ]. 

Аномальна спека влітку 2015 р. у Європі, коли на німецьких автобанах вибухав асфальт, 
створюючи аварійно небезпечні ситуації, переконала навіть самих непоступливих скептиків у тому, що 
господарська діяльність людини не просто здатна в принципі, але реально змінює клімат планети. 
Обмеження, що збільшуються як снігова грудка, призводять до формування рентних доходів там, де 
раніше їхня поява здавалася просто неймовірною. Її приносить доступ до: 

питній воді, спеціально підготовленої (очищеної) для вживання, 
чистого повітря. Легендарними стали «кисневі» бари, які можна бачити і навіть скористатися їх 

послугами в мегаполісах Японії або Сполучених Штатів Америки; 
космічного простору, у якому рухаються за встановленими орбітами супутники, що дозволяють 

відслідковувати місце розташування суден, оперативно реагувати на нештатні ситуації, контролювати 
дотримання графіку і маршрутів руху; 

радіочастот у діапазонах, що використовуються для передачі і прийому радіограм між 
судновими і береговими радіостанціями; 
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атмосфери, куди, відповідно до Кіотського протоколу [5], здійснюють емісію промислових 
відходів, купуючи відповідні права за визначену плату. 

Вагомий внесок у розробку теорії ренти внесли А. Маршалл [6], К. Маркс [7]. Не залишили тему 
поза своєю увагою лауреат Нобелівської премії П. Самуельсон [8, гл. 27] і багато інших дослідників [9, 
10, 11]. Підходи, сформульовані ними зводяться до того, що природна рента обов’язково повинна 
надходити у дохід держави. Сила сформульованих наукових аргументів підкріплена у теперішній час 
національним законодавством, відповідними йому нормативними актами, а також міждержавними 
угодами. Серед останніх особливе місце посідає Конвенція Організації Об'єднаних Націй з Морського 
права, з підписанням якої значення ренти зросло надзвичайно. У цьому, без перебільшення, 
історичному міжнародному акті визначені, крім іншого, правові режими морських просторів, включаючи 
шельф і виключну (морську) економічну зону (ВЕЗ)1. У межах кожної з них тільки прибережні держави 
наділені суверенним правом: 

а) розвідувати, розробляти і управляти природними живими і неживими ресурсами (в водах, 
що покривають морське дно, на морському дні та в його надрах); 

б) створювати та використовувати за відповідним призначенням штучні острови, 
пристосування і споруди, виконувати морські наукові дослідження, в тому числі ті, що мають 
відношення до захисту і збереження морського середовища; 

в) визначати припустимий вилов живих ресурсів (ліміт) з метою запобігання загроз, пов'язаних 
з їх надмірною експлуатацією; 

г) оцінювати власний потенціал промислу живих ресурсів. Прибережне держава (за умови, що 
витягування усього припустимого вилову, з тих чи інших причин, виявляється їй не під силу) надає 
дозвіл на видобуток іншим зацікавленим країнам, укладаючи з ними двосторонні угоди. Без них 
відповідна діяльність вважається незаконною і може тягнути негативні наслідки для суб’єктів, що 
вдаються до неї. 

На ВЕЗ поширюються законодавчі норми прибережних країн, які стосуються, зокрема: 
регулювання сезонів і районів рибного промислу, риболовецьких суден, видів, розмірів, а також 
кількості знарядь лову, що ними застосовуються (сіток, неводів, тралів, пасток), розміщення на 
їхньому борту спостерігачів; ліцензування рибалок, рибальських суден і устаткування, які 
використовуються ними, включаючи супутнє стягування зборів та інших форм оплати; встановлення 
різновидів, віку та розміру риб, інших біологічних видів, які дозволено виловлювати. Визначення квот 
на їх видобуток. 

Слід звернути увагу на те, що держави, про які йде мова, не перетворилися в буквальному 
сенсі в власників ресурсів, зосереджених у виняткових економічних зонах. Але, тим часом, набули 
право регулювати діяльність іноземного бізнесу і, як наслідок, отримувати доходи від здійснюваної 
ним господарської діяльності. Таким чином, було створено ще й міжнародний правовий фундамент 
для формування рентних відносин в економіці моря. 

Висновок: Створюючи матеріальні умови для комфортного життя, люди дедалі більше та 
частіше звертаються до джерел природних ресурсів. При цьому, вони далеко не завжди 
усвідомлюють, що користуються цінностями, які належать, якщо не усьому людству, то, як мінімум, 
громадянам, що проживають у тій чи іншій країні. 
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МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СУДНОБУДУВАННЯ 
ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ 

Автор: Рогов В. Г.,  
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

У світовій практиці для оцінки ефективності діяльності і розвитку підприємств здебільшого 
використовують такі групи фінансових показників: 

- абсолютні показники прибутку, що визначаються за даними бухгалтерської звітності: чистий 
прибуток, EBITDA, EBIT, EBT, NOPAT тощо; 

- відносні показники, що визначаються на базі прибутку: рентабельність власного капіталу, 
рентабельність активів, рентабельність інвестицій, рентабельність продажу; 

- відносні та абсолютні показники чистих грошових потоків: Cash flow, Free Cash flow, CFROI, 
CFROE; 

- вартісно-орієнтовані показники: EVA, CVA, MVA, SVA [1]. 
Використання показників прибутку та рентабельності для оцінки результативності діяльності 

підприємства має певні недоліки: 
- не враховується фактор зміни вартості грошей у часі; 
- можливості маніпулювання показниками; 
- показники чистого прибутку, зазначені у звіті про фінансові результати, не дають інформації 

про створення підприємством доданої вартості; 
- не враховується ціна залучення власного капіталу підприємства; 
- орієнтація на минулі результати; 
- слабкий взаємозв’язок із стратегічним плануванням; 
- складнощі порівняння ефективності діяльності суб’єктів підприємництва через різні системи 

звітності й методи визначення показників, що наводяться у них. 
Динаміка прибутку часто не збігається з відповідними змінами доданої вартості підприємства, 

оскільки не відображає операційних та фінансових ризиків його діяльності. Якщо ставка залучення 
капіталу перевищує рентабельність інвестицій, то незважаючи на наявність прибутку, вартість 
підприємства зменшуватиметься. Також трапляються випадки зниження ринкового курсу 
корпоративних прав, а відповідно, і вартості підприємства, якщо фактичне значення рентабельності 
буде менше, ніж очікуване інвесторами. 

Чистий прибуток скорочується у разі використання підприємством позичкового капіталу і 
сплати відсотків за користування ним. Водночас відбувається зменшення податкового тягаря та 
середньозваженої вартості капіталу підприємства. Окрім того, за однакового рівня прибутку 
підприємства, що динамічно розвиваються і здійснюють суттєві інвестиційні вкладення, виявляються 
менш рентабельними, ніж стагнуючі підприємства без інвестицій. 

Найбільш оптимальним критерієм ефективності діяльності і розвитку підприємства в умовах 
сьогодення є максимізація його вартості, що є універсальним виміром ефективності для управління як 
окремими структурними елементами, так і підприємства в цілому. Тільки при використанні вказаного 
критерію забезпечується взаємоузгодженість, збалансованість та ефективність рішень на всіх рівнях 
управління [2]. Ставка дисконтування, що використовується для оцінювання вартості підприємства, є 
індикатором не лише рівня ризику вкладень в об’єкт оцінки, але й враховує майбутній рівень інфляції. 
Вартість підприємства характеризує як його внутрішнє, так і зовнішнє середовище, відображає сукупну 
характеристику фінансових показників його діяльності та спроможність генерувати цінності для різних 
груп учасників ринкових відносин. Аналіз вартісних факторів дає змогу визначати основні напрями її 
акумулювання, виявляти резерви зростання та формувати пріоритетність цілей підприємства [3]. 

У світовій практиці отримали поширення три основні підходи до оцінки вартості підприємства: 
порівняльний (ринковий), дохідний і майновий (витратний). Для оцінки ефективності стимулювання 
розвитку суднобудівного підприємства найбільш раціональним вважаємо застосування доходного 
підходу, що, на відміну від інших, передбачає не оцінку вже досягнутих результатів, а прогноз розвитку 
підприємства в майбутньому. Враховуючи унікальність кожного підприємства суднобудування, 
використання порівняльного підходу є вельми складним. При застосуванні майнового підходу, 
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заснованого на обчисленні вартості активів за вирахуванням зобов'язань, потрібно зважати на суттєву 
різницю між балансовою та ринковою вартістю активів суднобудівних підприємств, тоді як розрахунок 
ринкової вартості є проблематичним, оскільки активи не можуть бути реалізовані поза єдиним 
майновим комплексом підприємств суднобудування. 

У рамках доходного підходу виокремлюють такі методи, як дисконтування грошових потоків та 
визначення капіталізованої вартості доходів. Оскільки другий із зазначених методів варто 
використовувати для оцінки вартості підприємств зі стабільними доходами або темпами їхньої зміни, 
вартість підприємств суднобудування доцільно визначати методом дисконтування Cash-flow: 
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де V – вартість підприємства суднобудування; 
CF –грошові потоки за один часовий інтервал; 
r – ставка дисконтування; 
VZ – залишкова вартість підприємства у постпрогнозний період; 
N – кількість часових інтервалів; 
n – номер часового інтервалу. 
Таким чином, базова вартість підприємства, що характеризує його стан до проведення заходів 

стимулювання, становить: 
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вартість підприємства після здійснення стимулювання його розвитку: 
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Чим більше різниця між отриманими вартостями, тим вищою є ефективність стимулювання 
розвитку підприємства: 
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Висновки. Хоча показник чистого прибутку є основним для оцінки ефективності діяльності і 

розвитку підприємств, він не характеризує реальних економічних результатів їхньої діяльності та не 
містить стимулів прийняття оптимальних фінансово-інвестиційних рішень. Для оцінки ефективності 
заходів, зокрема щодо стимулювання розвитку підприємств суднобудування, доцільно застосувати 
оцінку зміни вартості бізнесу. Найбільш раціональним методом оцінки ефективності стимулювання 
розвитку суднобудівного підприємства є дисконтування грошових потоків. 

Список використаних джерел: 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОРСЬКОГО ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Автор:Нейман Вадим Михайлович, ст. препод.  
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Прибережна смуга морів (ПСМ) є комплексною природно-господарською системою, а тому 
вимагає комплексного підходу до її організації, використання і планування розвитку. В управлінні ПСМ 
мають бути присутні належна горизонтальна (між адміністративними одиницями в межах ПСМ), 
вертикальна (між місцевими, регіональними та центральними органами влади) та секторальна (між 
комунальним, природоохоронним, аграрним,промислово-портовим та іншими секторами) координація 
і кооперація [1]. 

Основним завданням прибережного розвитку є таке використання економічного потенціалу 
морів, при якому можливе створення максимальної синергії між групами користувачів із різними 
інтересами та запобіганням конфліктам. 
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Територіальне планування вже давно є інструментом управління розвитком території. Зараз 
дуже важливим є завдання формування правового й методичного інструментарію морського 
планування. Першим етапом його створення може бути аналіз правової й методичної бази 
територіального планування, її застосовності й функціональної сумісності документів територіального 
й морського планування. Це дасть можливість здійснювати комплексне планування розвитку як 
території, так і морської акваторії, що входять у границі відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць, у складі документів стратегічного планування, а також скоординовано вирішувати завдання 
керування природокористуванням у країні й на міждержавному рівні. 

Територіальне планування спрямоване на визначення призначення території, виходячи із 
сукупності соціальних, економічних, екологічних і інших факторів, з метою забезпечення сталого 
розвитку території, розвитку інженерної, транспортної й соціальної інфраструктур. 

Система територіального планування в Україні включає: об'єкт планування (землі та об'єкти 
загальнодержавної, приватної, комунальної власності та власності місцевих громад); інституційні 
рамки (органи законодавчої, виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування, установи, 
організації та підприємства, що виступають суб'єктами процесу планування та використання 
територій); нормативно-правову базу (закони, законодавчі акти та нормативні документи, що 
регулюють правовідносини, які склалися при плануванні розвитку та використанні територій); 
ресурсне забезпечення (людські, майнові, фінансові та інші ресурси, необхідні для планування 
розвитку та використання територій). 

Основним результатом територіального планування є встановлення функціональних зон і 
визначення розміщення (місця розташування) планованих об'єктів федерального, регіонального або 
місцевого значення. 

Зазначені результати мають два основні напрямки реалізації: 
- в області регулювання землекористування (розробка на основі функціонального зонування 

правил землекористування й забудови); 
- в області інвестиційного проектування й капітального будівництва (з урахуванням 

рекомендованого в документах територіального планування місця розташування об'єктів — розробка 
містобудівної й проектної документації). 

Основним принципом територіального планування є забезпечення сталого розвитку території, 
що означає забезпечення безпеки, сприятливих умов життєдіяльності людини, обмеження 
негативного впливу господарської й іншої діяльності на навколишнє середовище й забезпечення 
охорони й раціонального використання природних ресурсів в інтересах сьогодення й майбутніх 
поколінь. 

Таким чином, територіальне планування й морське (акваторіальне) просторове планування 
мають наступні загальні риси: 

- предмет дослідження — планування використання простору, на якому здійснюється 
громадська діяльність; 

- принципи діяльності — забезпечення сталого розвитку території ( морського середовища), 
включаючи раціональне використання природних ресурсів, шляхом управління 
природокористуванням; 

- інструменти планування — зонування території (акваторії) по видах цієї діяльності. 
Територіальне планування є частиною стратегічного соціально-економічного планування, 

реалізація якого здійснюється відповідно до повноважень органа влади певної території шляхом 
фінансування через бюджети відповідних рівнів створення (включаючи капітальне будівництво) 
об'єктів. Результати територіального планування є підставою для здійснення наступної забудови 
місцевості, зокрема зонування й планування території. 

При певній подібності територіального й морського (акваторіального) просторового 
планування між ними є принципові відмінності. 

Територіальне планування пов'язане з реалізацією певних повноважень окремих 
територіальних рівнів влади по розвиткові підвідомчої території із пріоритетом формування 
сприятливого середовища проживання. Воно не вирішує комплексних проблем розвитку відповідної 
території, включаючи проблеми раціонального природокористування. 

Морське (акваторіальне) просторове планування спрямоване на системне й довгострокове 
використання морського середовища шляхом комплексної й раціональної організації морського 
простору, регулювання взаємодії між усіма видами водокористування, забезпечення збалансованості 
розвитку морської діяльності й захисту морського навколишнього середовища. 

Морське (акваторіальне) просторове планування є частиною одного з видів морської 
діяльності — управління морським природокористуванням.  

Планування розвитку території й управління морським природокористуванням поєднують в 
основному завдання охорони й раціонального використання природних ресурсів. 

Територіальне планування насамперед спрямоване на формування безпечного, сприятливого 
й комфортного середовища проживання людини, забезпечення необхідних екологічних вимог до 
навколишнього середовища. 
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Морська акваторія, як правило, не є постійним простором проживання людини. Вона є 
рухливим й швидкозмінним середовищем. На відміну від внутрішнтериторіальних водних об'єктів (рік, 
озер) морський простір є складовою частиною континентальної й глобальної природних систем. Тому 
в управлінні морським природокористуванням важливе значення має врахування міжнародних 
інтересів. Відповідно до вищесказаного, морське планування повинне здійснюватися в основному на 
державному рівні. 

Висновок. Морське просторове планування повинне бути органічно пов’язане з 
територіальним плануванням та вбудоване в систему стратегічного планування соціально-
економічного розвитку ПСМ Чорноморсько-Азовського регіону України. 

Список використаних джерел: 
1. Просторове планування розвитку прибережної смуги морів України / В.І. Карамушка [Укр 

НЦЕМ]. — Одеса: Типографія «Препринт Бистро», 2009. — 55 с. 
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СЕКЦІЯ № 5 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 

УДК 658.015: 303.093.7 
Die inhaltliche Natur der wirtschaftlichen Sicherheit 

Y.Parsyak 
Es gibt zahlreiche Sichtweisen bezüglich des Wesens der ökonomischen Sicherheit. Wir erlauben 

uns an der Diskussion zu diesem Thema teilzunehmen und insbesondere auf die Struktur des Begriffes zu 
achten, der hier erforscht wird. Der Erste seiner Bestandteile ist die Sicherheit als solche. Mit voller 
Überzeugung kann man behaupten, dass es hier um einen Zustand geht. Ein Zustand, in welchem sich der 
eine oder andere Objekt befindet, obgleich ein Lebewesen, ein Organisationssystem, Immobilien, die von 
Menschen oder Natur erschaffen wurden. Jeder von diesen Objekten unterliegt verschiedenen inneren oder 
äußeren Einflüssen. Ein Teil von solchen Einflüssen lässt das Objekt im Gleichgewicht und andere tragen zu 
seiner Entwicklung bei. Andererseits darf man sich auch nicht von destruktiven Einflüssen abstrahieren. 
Diese bedrohen seinen normalen Lebensvorgang oder sogar seine Existenz. 

Aus diesem Grund, erlauben wir uns anzunehmen, dass der Zustand eines Objektes erst dann 
sicher ist, wenn die negativen Impulse seiner Umgebung (In) von den positiven Impulsen (Ip) kompensiert 
werden. Diese Überlegung lässt sich in  der folgenden Ungleichung ausdrücken: In ≥ Ip. 

Der Inhalt des zweiten Bestanteils des zu erforschenden Begriffes kann anhand der 

Wirtschaftsdefinition als solcher durchdacht werden. Es ist offensichtlich eine Tätigkeit. Eine Tätigkeit (die 

bei allen Bedingungen ein Prozess ist) für die Herstellung materieller Bedingungen, die für das Leben der 

Menschen notwendig sind. Wobei wir uns vom Umfang einer solchen kreativen Tätigkeitabstrahieren, da 

diese sowohl für das selbständige Individuum, wie auch für das Kleinunternehmen, internationale 

Unternehmen und für die Wirtschaft des ganzen Staates typisch ist. 
Den Verlauf des Prozesses kann man als Gesamtheit seiner ununterbrochen wechselnden Zustände 

vorstellen (Abb 1., wo C – Eigenschaften vom Zustand des ökonomischen Prozesses; T – die Zeit).Wie wir 
sehen, unter dem Einfluss der oben genannten Faktoren, dass die Entwicklung entlang der drei abgebildeten 
Vektoren  abläuft: Wachstumsvektor (Vw), Stabilitätsvektor (Vs) und Rückgangsvektor (Vr). 

Im ersten Fall übertreffen die Eigenschaften des Zustandes in jedem kommenden Moment ihre 
eigene Werte in der Vergangenheit. Im zweiten Fall bleiben die Eigenschaften unverändert. Der dritte Fall ist 

charakterisiert durch die Verschlechterung der 
Eigenschaften des ökonomischen Zustandes im Laufe 
der Zeit. 

Die vorgeführten Gedanken bilden eine Grundlage 
für die nächste logische Schlussfolgerung:  

Die ökonomische Sicherheit – ist ein Zustand 
des Prozesses, für die Herstellung von materiellen 
Bedingungen der Menschen, der aufgrund des 
Einflusses von inneren und äußeren Faktoren 
unverändert bleibt oder sich relativ verbessert. Dabei 
stellt er die Bedürfnisse der folgenden Gruppen 
zufrieden: der Investoren (inklusive der 
Unternehmensgründer); des Managements (welches 
die wirtschaftliche Tätigkeit im Unternehmen führt), des 

Personals (welcher für die Produktions- und Marketingtätigkeit eingestellt wurde) und zu guter Letzt der 
Kunden (für welche die Produkte und Dienstleitungen hergestellt wurden). 

 
УДК 336.717 

MONOBANK – БАНК МАЙБУТНЬОГО? 
Автор: Калачова Вікторія Сергївна 

Науковий керівник: Пащенко Олексій Вікторович 
Національний університет кораблебудування імен адмірала Макарова 

На сьогоднішній день, системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів в 
середовищі Інтернет і мобільного зв'язку набирають все більшого поширення. Використання даних 
технологій надає можливість віддаленого управління рахунками для забезпечення контролю, здобуття 
інформації про банківські продукти, переказу коштів між рахунками і конвертації засобів, а також 
здійснення оплати комунальних послуг і послуг мобільного зв'язку, Інтернет, телебачення. Дані 
системи також надають можливість здійснення оплати товарів в Інтернет магазинах і переказу коштів 
фізичним і юридичним особам. Кожна наступна створена програма збагачена все більшою кількістю 
можливостей, що значно полегшують життя населенню[2]. 

Нещодавно «народився» ще один проект - Monobank — це проект, за допомогою якого 
клієнти зможуть отримувати банківські послуги з мобільного телефону, не відвідуючи відділення 
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банку. Для цього необхідно завантажити застосунок на свій смартфон, адже він працює виключно на 
мобільних пристроях.  Проект створено у рамках співпраці UniversalBank з командою FintechBand: 
партнери випускатимуть кредитні картки для клієнтів, а “розумний” мобільний застосунок зробить 
керування фінансами максимально зручним. 

Monobank відразу почав позиціонувати себе як "банк без відділень". Проте насьогодні 
назвати Monobank самостійним банком ще не можна, адже відповідно до законодавства, банк - 
юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, 
відомості про яку внесені до Державного реєстру банків[3].Щоб здійснювати таку діяльність, потрібно 
отримати ліцензію НБУ, яку розробники Monobankу ще не отримали.Таким чином, 
Monobankє інтернет-банкінгом, який складається з мобільного додатка і звичайної кредитної 
картки, емітованої "Universal банком". Саме на рахунках цієї установи будуть лежати кошти клієнтів 
Monobank. 

На першому етапі проекту клієнти Monobank отримають кредитну картку і сервіси споживчого 
кредитування. Отримання і обслуговування картки безкоштовне. Перевипуск у разі втрати — 
теж.Також клієнтів чекає служба підтримки у месенджерахViber, Facebook Messenger і Telegram. 

Пільговий період у Monobank — 62 дні. Відсоткова ставка — 3,2%. Комісія за зняття власних 
коштів у мережі банкоматів — 0,5% в Україні і 2% за кордоном, кредитних коштів — 4%. Відсоток на 
залишок на рахунку — 10% річних. Найцікавіше, що пропонує Monobank, — кешбек до 
20%.Автоматична модель пропонує клієнту шість категорій на вибір щомісяця. Клієнт може вибрати 
дві категорії, за платежі у яких він буде отримувати кешбек.У листопаді були такі категорії кешбеку: 
подорожі (2% кешбеку), краса та аптеки (5%), розваги та спорт (10%), кафе та ресторани (3%), 
продукти та супермаркети (2%), кіно (20%) [1]. 

За даними служби підтримки, деякі категорії будуть усталені і матимуть однаковий відсоток 
кешбеку. Інші можуть змінюватися залежно від поведінки клієнта.У додатку при купівлі товару чи 
послуги видно суму кешбеку, а раз на добу додаток зводить накопичений баланс. Накопичивши 
мінімум 100 грн, можна вивести їх на картку. Максимальна сума кешбеку щомісяця — 500 грн. 

Що ж до інших послуг, то "кредитні ліміти на картку ми ставимо до 100 тис грн, а ставка на 
кредит нижча, ніж в інших банків країни. У нас нема відділень, тому ми можемо собі це дозволити. Усі 
платежі і поповнення телефону — без комісій", — стверджує Дубілет. 

Нові фінансові технології вже конкурують із традиційним банкінгом, а в недалекому 
майбутньому можуть повністю змінити наше уявлення про управління грошима. Однією з таких 
технологій може стати й Monobank. Проте це переважно залежить від бажання розробників 
вдосконалювати свій проект, адже окрім низки чудових пропозицій цього додатку, залишаються 
відкритими питання неповернення позик (як програма зможе проаналізувати доцільність видачі 
кредиту тій чи іншій особі), або взагалі надійність карток банку-емітента. Сподіваємося, що Monobank 
у майбутньому зможе вийти на високий рівень обслуговування населення та повністю дозволить 
відмовитися від обслуговування у відділеннях. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Розвинута банківська система є необхідною умовою забезпечення постійного економічного 

зростання в Україні. Тому забезпечення стабільності банківської системи є одним з першочергових 
завдань, які необхідно вирішити на шляху інтеграції країни до європейського економічного простору. 
Проте світова фінансова криза, несприятливі політичні, економічні та військові події, які охопили 
Україну, значно послабили банківський сектор. Тому необхідним і надзвичайно актуальним питанням 
на сучасному етапі є дослідження стану, виявлення проблем розвитку державних банків та розробка 
напрямів їх вирішення. 

Мета статті – дослідження та проведення аналізу сучасного стану державних банків України (на 
прикладі АТ «Ощадбанк»), висвітлення  його ролі в банківській системі країни. 

Утримання державних банків в умовах перехідної економіки, є свого роду запорукою 
збереження істотної частки національного капіталу в банківській системі. Звичайно не можна 
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розглядати цей аспект як єдиноможливий і правильний. Виключно регулятивна політика держави 
повинна визначати обсяг іноземного капіталу на банківському ринку, проте, в умовах перехідної 
економіки, фактор успішного функціонування державного банку відіграє важливу роль у цьому питанні. 

Основною ціллю АТ «Ощадбанк» є відбудова Державного ощадного банку України як фінансово 
стійкої установи, що провадить обслуговування своїх клієнтів на новому рівні якості і ефективно 
виконує функції належні відповідно до його місії, ролі та сутності в економічному просторі України. 

Одним із векторів розвитку та вдосконалення функціонування Ощадбанку, на якому хотілося б 
зупинитись в контексті здійснюваного дослідження, є його взаємодія з державою. Йдеться про участь 
Ощадбанку у формуванні стратегії розвитку усіх державних фінансових установ; реалізації державних 
проектів та пріоритетів. Для прикладу, Ощадбанк приділяє значну увагу на реалізації таких проектів як 
енергозбереження, будівництво доступного житла, реформування житлово-комунального 
господарства, підтримка підприємництва та місцевих бюджетів. Ощадний банк є єдиним банком в 
Україні, вклади фізичних осіб якого гарантуються державою.  

Другий вектор вдосконалення функціонування Ощадбанку є застосування нових та 
вдосконалення існуючих банківських технологій в процесі здійснення банківської діяльності 
(банківських операцій та банківських послуг). Важливо зауважити, що основна ідея банку - це розвиток 
Ощадбанку як універсальної банківської установи, що здійснює різноманітне банківське 
обслуговування всім видам клієнтів та підприємствам різних форм власності. При цьому основним 
каналом доступу усіх клієнтів до продуктів банку є його філійна мережа. 

Фактична реалізація державним банком своїх функцій, виконання певних програм тощо є 
відповідною частиною змісту фінансової діяльності держави щодо розподілу та використання 
публічних фондів коштів держави. На межі із соціальним, економічним, інвестиційним розвитком 
реалізується метод фінансової діяльності держави, що полягає у фінансуванні, а також створенні 
умов для подальшої мобілізації фінансових ресурсів юридичними особами публічного права задля 
виконання завдань і функцій держави, зокрема всіх передбачених у середньостроковій та 
довгостроковій перспективах державних витрат.  

Незважаючи на складні економічні умови, Ощадбанк продовжує розвиватись та залишається 
провідним банком на фінансовому ринку України. За результатами 2017 року банк планує забезпечити 
прибуткову діяльність. Про позитивну динаміку свідчать результати діяльності в першому кварталі 
2017 року. Чистий прибуток становить 112,0 млн. грн., показник рентабельності активів – 0,26%, при 
тому що по банківській системі його значення негативне. В 2016 році Ощадбанк здійснив дострокове 
погашення кредиту рефінансування від НБУ на суму більш ніж 8 млрд. грн. Згідно з вимогами 
Національного банку України Ощадбанк перейшов на міжнародні стандарти фінансової звітності, 
забезпечивши автоматизацію розрахунку резервів за фінансовими активами відповідно до одного з 
найбільш складних стандартів – 39-го. Якість оцінки фінансових активів банку повністю відповідає 
міжнародним стандартам. 

Щодо іноземних банків, то вони, як правило, схильні надавати кредити лише великим, надійним 
компаніям (особливо з іноземним капіталом), залишаючи клієнтів із низьким банківським рейтингом 
(більш ризикових) та роздрібний кредитний ринок банкам України. Також присутність іноземних банків 
може послабити позиції ще недостатньо розвиненої банківської системи країни; вітчизняні «малі» 
банки, які неспроможні на рівних конкурувати з іноземними, банкрутують, що може призвести до 
ланцюгової реакції банкрутства (принцип «доміно»).  

На сьогоднішній день, державні банки мають суттєві переваги перед комерційними банками у 
сфері обслуговування населення регіонів країни через розгалуджену мережу. Тому головним 
завданням банку залишається збереження завойованих позицій на регіональних ринках з метою 
підвищення прибутку, як банку в цілому, так і його філій шляхом проведення виваженої політики щодо 
оптимізації мережі установ. Державне регулювання банківської сфери повинне спрямовуватись на 
підтримку стійкості національної банківської системи, запобігання банкрутству окремих банків, 
підтримку конкуренції в банківській сфері, задоволення потреб суспільства та клієнтів банків в 
отриманні якісних банківських послуг. 
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Рівень урбанізації України на сьогодні досить високий – 69% українців мешкають у містах. Але у 
чоловіків та жінок різне сприйняття життєвого середовища, тож доцільно визначити, чи однаково 
сприймають жінки і чоловіки ті умови, які створені для них муніципальною владою. Протягом п’яти 
місяців 2016 року 229 волонтерок у п’яти українських містах – Вінниці, Житомирі, Києві, Львові та 
Миколаєві – протягом семи днів описували враження від своїх міст. Об’єктами моніторингу були ліфти, 
міська інфраструктура, вказівники/вивіски, ландшафти, транспортна інфраструктура, люди навколо, 
безпека. Інструментарій моніторингу вкрай простий – це бланк, у якому учасниці мали оцінювали усі 
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вищезазначені об’єкти біля власного будинку та пунктів призначення під час моніторингу. Учасницям 
надавалась можливість додати будь-які коментарі і переважна більшість респонденток цим активно 
користувалась. 

Надана учасницями інформація дала змогу виявити багато проблем нашого міста. 
В цілому, учасниці проекту позитивно оцінили міську інфраструктуру (наявність продуктових 

магазинів, аптек тощо) та транспортну інфраструктуру міста (наявність розгалуженої мережі 
маршрутних таксі). Виявлена проблема – ввечері вкрай складно дістатися до віддалених районів 
міста, таких як Ракетний Гай і Корабельний район. Серед негативних явищ інфраструктури учасниці 
відмітили сміття, вандалізм, високі пороги і бордюри і незручні пандуси, а також поганий стан 
тротуарів. 

Серед проблем безпеки на першому місці учасниці проекту назвали бездомних тварин, на 
другому – сміття, на третьому – незручні пандуси та високі бордюри. 

Учасниці проекту «Місто очима жінок» не збираються зупинятися на досягнутому: утворилася 
активна робоча група в складі 13 учасниць проекту хоче зробити місто дружнім до маломобільних груп 
населення, тому що проблема незручних пандусів і високих (без з'їздів) бордюрів стосується дуже 
багатьох жителів міста – літніх чоловіків і жінок, людей з обмеженими фізичними можливостями, 
матусь з візками. 

Проблема МАФів і величезної кількості білбордів наших жінок, що називається, «не чіпає». Але, 
як вважають координатори «Міста очима жінок», це все тому, що миколаївські жінки в основній своїй 
масі дуже рідко залишають рідне місто і просто не мають можливості порівнювати [2]. 

Коротко охарактеризуємо проблеми, виявлені жінками інших міст – учасників моніторингу: 
Житомир – основними проблемами названі відсутність пандусів, сміття, погана якість 

асфальтового покриття тротуарів та високі бордюри; 
Київ – проблемою виявилася відсутність пішохідних зон в деяких районах, засміченість, МАФи, 

несанкціонована торгівля, погана якість асфальтового покриття тротуарів, відсутність комфортних 
пішохідних переходів, незадовільне освітлення вулиць, недостатня кількість зелених зон та зелених 
насаджень [1]; 

Львів – недостатня кількість пасажирських і вантажних ліфтів (34% і 2% відповідно), умови в 
ліфтах оцінені як «скоріше погані»; проблемами виявилися відсутні пандуси, сміття, недостатнє 
освітлення, безпритульні тварини [5]; 

Вінниця – основними проблемами названі аварійний стан дитячих майданчиків, відсутність 
місць для паркування, у віддалених районах відмічено недостатню кількість аптек, болючими місцями 
є відсутність смітничків, пандусів, недоглянутість зон відпочинку. Вінничанки зазначали ознаки 
вандалізму біля своїх помешкань та низьку розвиненість велоінфраструктури. 

Загалом слід зазначити, що спільними для всіх міст, де відбувався моніторинг, є проблеми і 
недоліки інфраструктури, сміття і безпеки. Пов’язано це з недосконалою системою комунальних 
служб, недостатнім фінансуванням та безконтрольністю витрачання коштів. І звісно, недбалість самих 
жителів по відношенню до міста, в якому вони живуть [3]. 
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4. Моніторинг м. Житомир[Електронний ресурс] – Режим доступу 

http://www.zhitomir.info/news_147260.htmlhttp://ipress.ua/ljlive/ 
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ВВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ РЕЖИМУ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ: 

ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ, НАСЛІДКИ 
Автори: Кранковський Д.В., Сидоренко Л.В. 

Науковий керівник: Карась П.М. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

У 2016 році Національний банк України оприлюднив Дорожню карту з переходу до 
інфляційного таргетування, розраховану на наступні 12-18 місяців[1]. Цей документ визначає план дій 
по реалізації Стратегії монетарної політики на 2016-2020 рр., затвердженою Правлінням 
Національного банку у серпні 2015 року. Це означає, що НБУ визнав, що інфляція на даний момент є 
пріоритетною проблемою, і розробив відповідну стратегію для зниження її рівня.  

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад та доцільності запровадження 
таргетування інфляції як ефективного режиму грошово-кредитної політики Національного Банку 
України. 

В Україні інфляційні процеси спостерігаються від початку її становлення на шлях 
незалежності. Відомо, що в певні моменти вона була руйнівною, а в інших ситуаціях помірною. 
Розвиток економіки України в умовах глобалізації потребує детального аналізу динаміки інфляційних 
процесів (рис. 1) 

 
Рис. 1. Динаміка інфляційних процесів [2] 

Ефективним способом боротьби із постійним зростанням інфляції є введення Національним 
Банком України режиму інфляційного таргетування. 

Інфляційне таргетування - це такий монетарний режим, яким установлюється однозначний 
пріоритет інфляції перед будь-якими іншими цілями грошово-кредитної політики, а також підвищена 
відповідальність органів грошово - кредитного регулювання за виконання інфляційних цілей [3]. 

Таргетування інфляції характеризується публічним проголошенням офіційної кількісної цілі 
щодо рівня інфляції (або його інтервалу) на середньострокову перспективу та діями центрального 
банку, спрямованими на приведення існуючої інфляції до її цільового показника за допомогою 
процентної ставки та інших інструментів монетарної політики. 

Режим інфляційного таргетування є одним із найкращих механізмів забезпечення 
низькоінфляційного середовища як передумови економічного зростання у довгостроковому періоді, а 
також інструментом не тільки грошово- кредитної, а й економічної політики держави, який дає змогу 
якісно підвищити її ефективність для досягнення цілей щодо низької та стабільної інфляції, а також 
прийнятних темпів економічного зростання [4]. 

Експерти Міжнародного валютного фонду стверджують, що Україні, з урахуванням її 
економічно нестабільної ситуації, потрібно виконати низку умов для переходу до політики 
інфляційного таргетування [5], а саме: інституціональна незалежність центрального банку; високий 
рівень кваліфікації аналітиків та надійна статистична база, оскільки для використання режиму 
таргетування інфляції необхідно мати можливість достовірно її прогнозувати; досконала структура 
економіки в країні, яка використовує політику таргетування інфляції: ціни мають бути вільними, 
економіка має бути вільною від коливань цін на експорт сировини та валютного курсу, а також 
мінімальний рівень доларизації; розвинена фінансова система, для забезпечення стабільності якої 
необхідно мати стійку банківську систему і розвинений фінансовий ринок. 

Доцільність переходу до режиму таргетування інфляції для України пов’язана, по-перше, з 
посиленням залежності економічного розвитку від зовнішнього сектору (частка експорту та імпорту в 
структурі ВВП становить близько 50 %). В умовах недостатнього розвитку внутрішнього ринку це 
створює істотні ризики для подальшого забезпечення сталих темпів економічного зростання та може 
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призвести до істотних і раптових змін у динаміці попиту на гроші. По-друге, бажаність переходу до 
режиму таргетування інфляції пов’язана з підвищенням цін на аналогічну продукцію українських 
експортерів, що призведе до зростання цін на аналогічну продукцію на внутрішньому ринку. 

Досвід переходу до режиму інфляційного таргетування свідчить, що такий режим монетарної 
політики приймають як розвинуті країни (Норвегія, Ізраїль, Ісландія), так і країни, що розвиваються 
(Чилі, Мексика, Південна Африка, Філіппіни, Перу) [6]. У деяких країнах (Новій Зеландії, Австралії, 
Швеції, Канаді, Великобританії, Чехії, Польщі) режим інфляційного таргетування спрямований на 
стабілізацію інфляційних очікувань, досягнення цільових орієнтирів інфляції без суттєвих втрат у 
темпах економічного зростання. Як наслідок, використання даного режиму дозволило: підвищити 
прозорість та відповідальність монетарної політики, стійкість економічних систем країн до зовнішніх 
шоків, забезпечити стабільний економічний розвиток в довгостроковій перспективі. 

Отже, інфляційне таргетування дозволяє ефективно контролювати рівень інфляції та 
інфляційних очікувань. Для вдалої реалізації режиму інфляційного таргетування необхідні політичні, 
економічні, інституційні передумови, а також здійснення комплексної підготовки з боку центрального 
банку для досягнення встановленої мети. 
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УДК 911.375.4:316.422:53.072.11 
СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ «SMART CITY» 

Автор: Німлієнко А.В. 
Smart city (розумне місто) – концепція інтеграції декількох інформаційних і комунікаційних 

технологій (ІКТ) та Інтернету речей (IoT-рішення) для управління майном громади. Метою створення 
«розумного міста» є поліпшення якості життя, підвищення ефективності обслуговування і задоволення 
потреб членів громади за допомогою технології міської інформатики. ІКТ дозволяють міській владі 
безпосередньо взаємодіяти з міською інфраструктурою і стежити за тим, що відбувається в місті, як 
місто розвивається і в які способи можна поліпшити якість життя. За рахунок використання 
інтегрованих датчиків, в режимі реального часу, накопичені дані від міських жителів і пристроїв 
обробляються і аналізуються. Зібрана інформація є ключем до вирішення проблем неефективності 
[3]. 

Фахівці з питань архітектури виділяють такі ознаки технології, яку можна віднести до Smart City: 

• це повинна бути прикладна електронна або цифрова технологія, яка працює на міську 
громаду; 

• розробка може використовувати інформаційно-цифрові технології для трансформації 
житлових і робочих умов в регіоні; 

• технологія може бути інтегрованою для поліпшення роботи місцевої влади; 

• суспільство і міські фахівці можуть використовувати ці технології за територіальною ознакою 
для отримання нових знань і початку інноваційних перетворень. 

Але також «розумними містами» зараз називають гігантські проекти створення нових міст з нуля 
[4]. 

Принцип функціонування «розумного міста» полягає в автоматизації процесів контролю, 
управління і сповіщення про поточний стан параметрів підсистем, таких як інтенсивність дорожнього 
руху, рівень радіації, диму, наявність натовпу тощо. Так, наприклад, при фіксації ДТП можливо, не 
чекаючи поки хто-небудь з учасників звернеться за допомогою, збільшити яскравість освітлення в 
місці події і миттєво передати інформацію оперативно-рятувальним службам. Це, в свою чергу, 
підвищує ефективність роботи відповідних служб, знижує вплив людського фактору і мінімізує час на 
реагування [1]. 

Сферою застосування системи «Розумне місто» може бути більшість муніципальних підприємств 
і організацій: 

• комунальні підприємства; 

• органи охорони правопорядку та забезпечення безпеки; 

• дорожньо-експлуатаційні служби; 

• органи енергетичного та екологічного контролю; 
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• оперативно-рятувальні служби: МНС, швидка допомога. 
Структура проекту «Розумне місто» передбачає створення на базі єдиної системи зв'язку 

підсистем (сервісів), пріоритетних для того чи іншого регіону, і, що важливо, з можливістю доповнення 
в подальшому новими сервісами при мінімальних інвестиціях. Такими сервісами можуть бути: 

• система муніципального відеоспостереження, яка забезпечує якісний контроль дорожньої 
ситуації, в'їздів-виїздів до/з міста, місць масового скупчення людей, найбільш імовірних місць 
проведення громадських акцій, державних установ та інших стратегічно важливих для міської 
інфраструктури об'єктів (мостів, вокзалів, підприємств); 

• оповіщення жителів на вулицях міста про небезпечні ситуації; 

• установка тривожних кнопок на стовпах, зупинках громадського транспорту, інших місцях, за 
допомогою яких можливо повідомити про виникнення тієї чи іншої небезпеки, попросити про допомогу 
тощо; 

• система екологічного контролю: температури, вологості, радіації, рівня забруднення повітря, 
рівня шуму; 

• високоточне зчитування номерів автомобілів (до 99,8%); 

• аналіз швидкості та інтенсивності руху, контроль дотримання ПДР; 

• пошук джерел диму і вогню; 

• покриття міста Wi-Fi, 

• аудіо-, відео-, конференцзв’язок між муніципальними підприємствами; 

• моніторинг роботи громадського транспорту; 

• «розумна спецтехніка» – бездротовий доступ патрульних машин до державних баз даних та 
аналітичної інформації про ситуацію на дорогах; 

• «розумні місця паркування» – поліпшення дорожньо-транспортної обстановки в місті за 
рахунок надання оперативної інформації про наявність вільних місць для паркування для автомобілів 
через додаток для смартфона; 

• «розумне освітлення» – адаптація освітлення в залежності від дорожньої обстановки, погоди, 
наявності людей на вулиці (наприклад, збільшення освітленості місць ДТП або у тумані); 

• система управління збором сміття [2]; 

• Установка інтерактивних екранів, що надають інформацію про дорожню ситуацію, погоді, що 
відображають карту міста, розклад руху громадського транспорту, які транслюють рекламні 
повідомлення і багато іншого. 

Висновки. Переваги створення «розумного міста» полягають у наступному: 

• розвиток міста при комплексному підході обходиться набагато дешевше, ніж будівництво 
кожної окремої системи з нуля; 

• ефективність роботи муніципальних служб підвищується завдяки забезпеченню оперативного 
зв'язку один з одним, а також доступу до оперативної інформації; 

• «розумне місто» – це система самоокупна і, більш того, здатна забезпечити додаткові 
надходження до міського бюджету (від здачі в оренду надлишкових потужностей інтернет 
провайдерам, надання копій деяких відеоархівів страховим компаніям і приватним особам, реклами на 
інтерактивних екранах); 

• зменшення порушень правил дорожнього руху, кількості заторів на дорогах; 

• забезпечення невідворотності покарання порушників законів; 

• поліпшення екологічної ситуації; 

• поліпшення якості життя городян за допомогою впровадження нововведень обслуговування; 

• підвищення захищеності від терористичних загроз і масових заворушень; 

• зменшення кількості скоєних злочинів [5]; 
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Вагоме місце у загальній системі оподаткування посідає податок на додану вартість (ПДВ). Це 

пов’язано з тим, що цей податок охоплює переважну більшість суб’єктів господарювання, окрім того 
забезпечує значну частку податкових надходжень до державного бюджету України. Питання 
удосконалення відшкодування ПДВ, підвищення рівня його ефективності, погашення заборгованості з 
відшкодування і запобігання її виникнення у майбутньому зумовлює актуальність теми дослідження. 

Податок на додану вартість – це частина новоствореної вартості на кожному етапі виробництва 
продукції (виконання робіт, надання послуг), що надходить до бюджету після їх реалізації. [1].  

Існує три можливих ставки оподаткування — звичайна (20%), знижена (7%) і нульова (0%). 
Встановлення нульових ставок на експортні товари створює позитивні передумови для збільшення 
його обсягу та підвищення конкурентноспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку.  

ПКУ визначає бюджетне відшкодування як відшкодування від'ємного значення податку на 
додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість за результатами перевірки платника.[2]. Сума податку, що підлягає бюджетному 
відшкодуванню визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного(податкового) 
періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. 

На сьогодні в Україні стоїть проблема відшкодування експортного податку на додану вартість. 
Вже на початок квітня - на момент запуску системи автоматичного відшкодування ПДВ - загальна 
заборгованість становила 15,3 млрд. грн., то в перший місяць роботи електронного режиму борг 
скоротився на 11,5 млрд грн – до 3,8 млрд грн. На 1 серпня цей показник вже склав 1,86 млрд грн. На 
1 вересня цей показник вже склав 971 млн грн. Лише за перші дні вересня сума заборгованості 
зменшилась ще більше ніж на 67 млн грн. З 1 квітня 2017 року заборгованість з відшкодування цього 
податку скорочено на 93,6%, або майже на 14,3 млрд грн. (рис.1) 

 
Рис.1.Динаміка погашення боргу з відшкодування ПДВ, млрд.грн. [3]. 
Основними напрямами удосконалення системи адміністрування ПДВ в Україні визначено: 

оптимізацію системи пільг [1] (ефективний контроль за використанням пільг, застосування нульової 
ставки податку лише щодо експорту); поглиблення диференціації ставок податку (за товарними 
групами із врахуванням ступеня розвитку секторів економіки) [4]; удосконалення механізму 
бюджетного відшкодування (встановлення критеріїв, яким повинні відповідати платники для 
отримання відшкодування, відшкодування коштами лише при досягненні певного рівня податкового 
кредиту); злагоджену та планову роботу із внесення змін до податкового законодавства; забезпечення 
високого рівня роботи працівників податкових органів із платниками податків; удосконалення системи 
штрафних санкцій. Ще одним способом підвищення фіскальної ефективності ПДВ запропоновано 
встановлення граничного рівня сальдо податкового кредиту та зобов’язання, яке даватиме право на 
отримання відшкодування шляхом зарахування коштів на банківський рахунок. [5]. Якщо 
встановлений розмір сальдо не є досягнутим, то зараховувати його у рахунок погашення майбутніх 
платежів.  

Спираючись на вище викладене, важливо удосконалювати систему адміністрування ПДВ, 
переглянути законодавчу базу та сприяти на пожвавлення господарської діяльності, що розширить 
діючу базу оподаткування цим податком.  
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Приходько Н.В. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

З розвитком страхового ринку посилюється значення визначення ступеня надійності та 
платоспроможності страхових компаній, оцінки їх фінансової стійкості. 

Методикам оцінки фінансової стійкості страховиків присвячені роботи таких вітчизняних та 
зарубіжних вчених як М.М.Александрова, В.Д.Базилевич, В.Д.Бігдаш, О.О.Гаманкова, Н.М.Внукова, 
О.В.Козьменко, М.В.Мних, Л.А.Орланюк-Малицька, В.М.Олійник, С.С.Осадець, С.Томас, В.В.Шахов, 
Л.В.Шірінян, Я.П.Шумелда, Д.Д.Хемптон, Р.Блейзер та інші. 

В економічній літературі існує три групи методичних підходів до оцінки фінансової стійкості 
страхових компаній: 

1. Методичні підходи, в основу яких покладено визна¬чення інтегрального показника 
фінансової стійкості страхової компанії [1]. 

2. Методичні підходи, в основу яких покладено розрахунок одиничного показника фінансової 
стійкості страхової компанії або системи показників [2]. 

3. Методичні підходи, які обґрунтовують теоретичні засади побудови методики оцінювання 
фінансової стійкості страхової компанії [3]. 

На практиці визначення фінансової стійкості українських страхових компаній проводиться за 
допомогою тестів раннього попередження (ТРП), які відносяться до першої групи методичних підходів 
і розроблені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фі¬нансових 
послуг України (Нацкомфінпослуг) [1]. Відповідно до них здійснюється аналіз ка¬піталу, активів, 
перестрахування, страхових резервів, дохідності та ліквідності і надається відповідна оцінка. Оцінки 
вистав¬ляються за 4-х бальною системоюі і в залежності від діапазону, в який потрапило значення 
відповідного показника.  

ТРП передбачають розрахунок одинадцяти показників для страхових компаній з ризикового 
страхування і дев'ять – для компаній страхування життя (табл.1). 

Розрахунок комплексного показника здійснюється наступним чином: 
Таблиця 1 

Система показників аналізу діяльності компаній  з ризикового страхування та шкал 

Показник Метод розрахунку Шкала значень 
Коефіцієнт 

у загальній оцінці 

1. Показник  дебіторської 
заборгованості (ПДЗ) 

ПДЗ=ДЗ/К*100 

0 ≤ ПДЗ < 50 
50 ≤ ПДЗ < 75 
75 ≤ ПДЗ < 100 
100 ≤ ПДЗ 

0,04 

Показник ліквідності активів 
(ПЛА) 

ПЛА= ВЛА/З*100% 

95 ≤ ПЛА  
80 ≤ ПЛА <95 
65 ≤ ПЛА <80 
ПЛА < 65 

0,10 

Показник ризику страхування 
(ПРС) 

ПРС=ЧСП/К*100% 

ПРС ≤ 100 
100 < ПРС ≤ 200 
200 < ПРС ≤ 300 
300 < ПРС 

0,06 

Зворотний показник 
платоспроможності (ЗПП) 

ЗПП=З/К*100% 

0 < ЗПП ≤ 20  
20 < ЗПП ≤ 50 
50 < ЗПП ≤ 75  
75 < ЗПП;  
ЗПП≤0 

0,18 

Показник доходності (ПД) 

ПД=ЧП/К*100% 

50 < ПД 
25 < ПД ≤ 50 
0 < ПД ≤ 25 
ПД < 0 

0,06 

Показник обсягів страхування  
(андеррайтингу) (ПА) 

ПА= 

ПА ≤ 50 
50 < ПА ≤100 
100 < ПА ≤110 
110 < ПА 

0,06 

Показник змін у капіталі (ПЗК) 

ПЗК=К1/К0*100% 

10 < ПЗК  
5 < ПЗК ≤ 10  
0 < ПЗК ≤5  
ПЗК ≤ 0 

0,06 
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Показник змін у сумі чистих 
премій за всіма полісами 
(ПЗЧП) 

ПЗЧП=ЧСП1/ЧСП0*100% 

40 ≤ ПЗЧП  
33 ≤ ПЗЧП < 40  
10 ≤ПЗЧП < 33 ПЗЧП< 
10 

0,06 

Показник незалежності від 
перестрахування (ПНП) ПНП=ЧСП/ВСП 

*100% 

50 ≤ ПНП 
40 ≤ ПНП < 50 
30 ≤ ПНП < 40 
ПНП < 30 

0,18 

Показник відношення чистих 
страхових резервів та капіталу 
(ПВРК) 

ПВРК=ЧСР/К 
*100% 

0 < ПВРК ≤ 50  
50 < ПВРК ≤75  
75 < ПВРК ≤100 
100 < ПВРК  

0,16 

Показник доходності 
інвестицій 

ПДІ==ПФД/Ф*100% 

10 ≤ ПДІ 
5 ≤ ПДІ < 10 
0 ≤ ПДІ < 5 
ПДІ < 0 

0,04 

Умовні позначення: ДЗ – дебіторська заборгованість; К, К1, К0 – відповідно розмір капіталу 
середній та в звітному і базовому періодах; ВЛА- високоліквідні активи; З – зобов’язання; ВС, ЧСП1, 
ЧСП0 - страхова премія відповідно валова, чиста, чиста страхова премія звітного та базисного періоду; 
П - чистий прибуток: ПФД - прибуток від фінансової діяльності; Ф - середній розмір фінансових 
інвестицій; ЧСР – чисті страхові резерви. 





n

i
ijij xaK

1

,      (1) 

де 
     аі - коефіцієнт вагомості і-го показника; 

xij - значення і-го показника на j-му об'єкті; 
n - число показників. 

Тести раннього попередження мають систему оцінок значень комплексного (інтегрального) 
показника фінансової стійкості, а саме: 

«1» -стійкий рівень фінансової надійності страхової компанії; 
«2» -задовільний рівень фінансової надійності страхової компанії; 
«3» - граничний рівень фінансової надійності страхової компанії; 
«4» -незадовільний рівень фінансової надійності страхової компанії. 
ТРП, як методика оцінки фінансової надійності страхової компанії, є найбільш завершеною. 
На основі проведених тестів раннього попереджен¬ня страховики можуть отримати оцінку від 

1 (фінансові показники на високому рівні) до 4 (вважається неприпу¬стимим, фінансовий стан є дуже 
нестабільним).  

Для подальшого вдосконалення тестів раннього попередження необхідно порівняти їх з 
наявними системами показників, які використовуються в інших країнах для оцінки фінансової стійкості 
страхових компаній. 

Показники тестів раннього попередження надають можливість достовірно оцінити фінансову 
стійкість страховика. Отже, доцільно було б запропонувати, ввести загальний доступ до результатів 
тестування для широкого загалу, щоб інформація підлягала розголошенню та публікації в засобах 
масової інформації, насамперед, для страхувальників.  
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Для ефективного управління кредитним ризиком під час міжбанківського кредитування банки 
другого рівня мають здійснювати оцінку кредитоспроможності банків-позичальників на основі тих 
методів, що мають враховувати фактори, що чинять вплив на її рівень, з одночасною умовою 
дотримання вимог Національного банку України і рекомендацій міжнародних регуляторних органів, 
зокрема Базельського комітету з банківського нагляду. 

Вагомий внесок у дослідження даної проблематики зроблено такими вітчизняними 
науковцями, як: М. Афанасенко (удосконалення методичного забезпечення рейтингової оцінки 
діяльності банків і їх підрозділів) [1]; Я. Остапчук (розробка методичного забезпечення оцінки 
кредитоспроможності банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування) [5]; А. Пастернак 
(формування науково-практичних рекомендацій удосконалення оцінки кредитоспроможності банків-
контрагентів шляхом встановлення рейтингу банку-контрагента на основі визначення п’яти груп 
ризиків: кредитного, ліквідності, інвестиційного, валютного, достатності капіталу) [6]; А. Рязанцев 
(формування моделей рейтингової оцінки діяльності банків) [7]; Б. Самородов (розвиток методичних 
підходів до визначення кредитного рейтингу банків у контексті управління їх фінансовим розвитком) 
[8]; Д. Шараєвський (розробка моделей і методів оцінювання ефективності діяльності комерційних 
банків) [9]. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що на сьогоднішній день відсутній єдиний 
підхід до формування методичного забезпечення оцінки кредитоспроможності банків-позичальників. 
Наразі науковцями, переважно, обґрунтовується доцільність оцінки кредитоспроможності банків-
позичальників на базі фінансової звітності без акцентування уваги на необхідності оцінки 
нефінансових факторів, що чинять вплив на рівень кредитного ризику банків-позичальників; факторів 
зовнішнього середовища, у яких вони функціонують; мети оцінки (прийняття рішення про надання 
кредиту і встановлення кредитного ліміту, формування резервів для покриття можливих втрат за 
міжбанківськими кредитами, раннє виявлення проблемних банків у ході поточного моніторингу) тощо. 

Вважаємо за доцільне сформувати на цій основі комплексний підхід, який пропонується 
застосовувати банкам для ефективного управління кредитним ризиком у міжбанківському 
кредитуванні. За результатами дослідження визначено, що найбільш часто для оцінки 
кредитоспроможності банків-позичальників застосовується інтегральний метод з використанням 
рейтингів, тому саме його буде обрано як базовий. 

Базуючись на підході В. Малявко [4] і П. Гармидарова [2], нами запропоновано визначати 
призначення кредитних рейтингів у таких розрізах: управлінській, інформаційній, індикативній, 
перерозподільній, структуризаційній. Найважливішим є використання рейтингів у процесі управління 
кредитним ризиком – аналізі, контролі, прогнозуванні та застосуванні інструментарію регулювання 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Призначення кредитних рейтингів банків-позичальників в управлінні кредитним ризиком 
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За результатами проведеного дослідження, рейтингова оцінка з метою визначення кредитного 
рейтингу банків-позичальників пропонуємо визначати як систему комплексного вивчення й аналізу 
банку-позичальника, результатом реалізації якої є кількісна оцінка його кредитоспроможності та 
встановлення рейтингового показника як інтегральної оцінки рівня кредитного ризику та ймовірності 
дефолту, на підставі чого банк-позичальник відноситься до тієї чи іншої групи (кластеру) за рівнем 
кредитного ризику. 

Отримані дані дозволяють визначити ймовірність (у процентному вираженні) того, що банк-
позичальник протягом наступного року буде не здатним виконати взяті на себе зобов’язання за 
отриманим міжбанківським кредитом. Відповідно до цього, може бути визначений розмір очікуваних 
втрат за міжбанківським кредитами, а ступінь їх відхилення від прогнозу і кореляція між дефолтами 
дозволить обчислити необхідний для банку розмір економічного капіталу. 
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Определение интегрированного рейтингового значения, основанного научете ключевых 

характеристик деятельности, позволяет ранжировать экономические субъекты в определенной 
последовательности в соответствии с их рейтингом. Отметим, что под рейтингом понимается 
обобщенная количественная характеристика финансового состояния хозяйствующего субъекта путем 
отнесения к какому-либо классу в зависимости от выявленных количественных и качественных 
параметров. Рейтинговая оценка основывается на системе показателей, для каждого из которых 
должно быть указано, с каким направлением его изменения связан рост общего уровня изучаемого 
явления. При этом в некоторых случаях обязательным является предварительное преобразование 
исходных показателей с тем, чтобы изменения трансформированного показателя соответствовали 
росту общего уровня измеряемого явления.  

По типу используемой первичной информации различают рейтинговые модели, основанные 
на использовании либо только количественной информации, либо как количественной, так и 
качественной информации. 
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К первому типу относятся все методы, базирующиеся на математико-статистической 
обработке количественной информации об организации и, какправило, не требующие привлечения 
экспертов. При использовании качественной информации, в зависимости от формы ее выражения, 
чаще всего требуется проведение разного рода экспертных процедур. Большинство методик 
рейтинговой оценки основаны на использовании экспертных оценок, поскольку многие аспекты 
анализируемых явлений не подвергаются непосредственному измерению либо в принципе слабо 
формализуемы. В связи с этим переработка входной информации в итоговую рейтинговую оценку 
происходит посредством приложения знаний, мышления и опыта лиц, выступающих в качестве 
экспертов. Модели ограниченной экспертной оценки основаны на применении статистических 
методов с последующей корректировкой на основании неких количественных параметров. 

Статистические модели представляют собой процесс присвоения рейтинга исключительно на 
основе количественного, статистического анализа. Такие модели основаны на расчете рейтинга по 
определенной формуле, включающей как количественные факторы, так и некоторые качественные, 
но стандартизированные и приведенные к количественному значению параметры. Применение 
статистической модели осуществляется по следующему алгоритму. Во-первых, определяются 
переменные, оказывающие влияние назначение рейтинга. Во-вторых, на основании статистических 
данных прошлых периодов определяется влияние каждого фактора на уровень устойчивости, что 
находит соответствующее отражение в весе коэффициента. На третьем этапе текущие переменные 
взвешиваются по степени влияния, затем полученный результат суммируется, и на этом основании 
определяется некое значение рейтинга, выраженное в баллах. Экономические расчеты в данном 
случае производятся с применением программных средств, что минимизирует воздействие на 
результат человеческого фактора. 

По виду итоговой оценки различают рейтинговые методы, основанные на формировании:  
- специально разработанных показателей, располагающих объекты оценки на заранее 

разработанной шкале; 
- значений вероятности достижения некоторого целевого значения финансовой устойчивости; 
- прочих характеристик как псевдо количественного, так и качественного порядка. 
Рейтинговая оценка может либо учитывать примерную равнозначность отобранных 

показателей для целей анализа, либо давать дифференцированные оценки весомости (ранга) 
различных показателей. В практике используется ряд методик рейтинговой оценки финансового 
состояния хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, в настоящее время присутствует значительное количество методических 
подходов к осуществлению рейтинговой оценки финансовой устойчивости экономических субъектов  
анализа, предложенная Г.В. Савицкой, основана на методе расстояний и позволяет сравнивать не 
только абсолютные величины показателей отдельных организаций, но и степень их близости к 
предприятию-эталону. А.Д. Шеремет предлагает схожий подход, в основе которого лежит сравнение 
хозяйствующих субъектов по каждому показателю финансового состояния, рентабельности и деловой 
активности с условным эталонным предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем 
показателям. 

В соответствии с методикой, предложенной Э.Г. Штурмовой, каждому рассчитываемому 
коэффициенту присваивается рейтинговая балльная оценка с учетом его относительной важности.В 
свою очередь, В.Н. Уродовских и А.А. Бахаева определяют класс финансовой устойчивости 
организации по более широкой выборке показателей. Е.Н. Назимко в определенной степени 
усовершенствовала рассматриваемый подход, с одной стороны, дополнив перечень учитываемых 
параметров показателями, отражающими ряд важных аспектов финансовой устойчивости, а с другой 
- введя промежуточную оценку значений, находящихся внутри интервала для конкретного класса 
устойчивости. 

Необходимо отметить, что в настоящее время рейтинговая оценка компаний согласно 
подходу, применяемому рейтинговыми агентствами, все в большей степени производится не только 
на базе финансовой отчетности компаний, но и с использованием их внутренних качественных 
показателей (долгосрочная стратегия и управление компанией), а также внешних поотношению к 
компании (среда, в которой компания функционирует).  

В частности, международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s использует 
скоринговую модель Credit Risk Tracker, которая используется для оценки общей устойчивости 
(платежеспособности) компаний на базе анализа определенного набора как финансовых, так и 
нефинансовых характеристик фирмы. Данные характеристики включают финансовые показатели 
(размер выручки, собственный капитал и активы), нефинансовые показатели (возраст компании, 
численность персонала, организационно-правовая форма, география хозяйственной деятельности) и 
информацию окредитах и займах (наличие случаев задержки платежей и пр.). На основеданной 
информации формируются три модели: логит-модель, квадратичная логит-модель и модель 
максимальной ожидаемой полезности. На заключительном этапе используются математические 
модели нейронных сетей, позволяющие учитывать сложные комбинации и наборы факторов. 
Полученные данные сравниваются на базе нейронных технологий, после чего вносятся 
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определенные коррективы и выбирается та модель, которая в наиболее точной мере описывает 
существующую ситуацию. Однако данная модель отличается очень большой расчетной базой и 
необходимостью применения мощной компьютерной поддержки.  

В свою очередь, по мнению Е. Калаподаса и М. Томпсон, к основным методам скоринга 
относятся:  

- дискриминантный анализ, исследующий линейную комбинацию нескольких независимых 
переменных; 

- логит-регрессия, использующая логистическую кумулятивную возможность; 
- нейронные сети, основанные на искусственной интеллектуальной модели. 
Касаясь сущности данного инструмента, отметим, что в общем виде скоринговая модель 

представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается 
интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше устойчивость (надежность) анализируемой 
компании. Далее интегральный показатель компании сравнивается с неким числовым порогом,или 
линией раздела, который отделяет устойчивые компании от неустойчивых.  

Подбор соответствующих весовых коэффициентов для каждого фактора осуществляется, как 
правило, при помощи многомерного анализа. Вследствие того что многие факторы коррелируют друг 
с другом, веса при таком анализе отличаются от тех, которые были бы приняты, если бы каждый 
фактор рассматривался по отдельности. Важным этапом создания модели является проверка 
точности ее прогноза при помощи статистических тестов. Наиболее распространены в данном 
контексте такие статистические меры точности, как тестовая статистика Колмогорова-Смирнова и 
статистика расхождений.  

При этом в процессе разработки рейтинговых (скоринговых) моделей возникает определенная 
сложность, связанная с установлением характеристик, которые следует включать в модель, а также с 
нахождением соответствующих им весовых коэффициентов. Кроме того, необходимо учитывать, что 
каждой сфере бизнеса присущи специфический операционный цикл, структура активов, уровень 
доходности и другие важнейшие параметры финансово-хозяйственной деятельности. В этой связи 
существующие значения основных коэффициентов, отражающих состояние финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, на учете которых основаны практически все 
методики рейтинговой оценки, необходимо соотносить с неким средним нормативным показателем, 
отражающим нормальную финансовую ситуацию для конкретной сферы бизнеса.  

При этом, по нашему мнению, целесообразно использование интегрального показателя 
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта с учетом его отраслевой специфики. Данный 
индикатор может использоваться для оценки финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта в 
соответствии с рейтинговыми параметрами интегрального показателя. 

Применение подобной методики позволяет учесть отраслевые особенности развития 
организаций, что содействует решению задач аналитического обоснования прогнозирования 
финансового состояния хозяйствующих субъектов и выбору направлений повышения их финансовой 
устойчивости. Кроме того, необходимым моментом является учет в процессе прогнозирования 
финансовой устойчивости ключевых параметров внешней среды, оказывающих влияние на 
деятельность организаций конкретной отраслевой принадлежности. 
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Фінанси є кровоносною системою підприємницької діяльності. Проблеми в фінансовій 
діяльності підприємства є причинами його неплатоспроможності, незапланованих втрат,неможливості 
досягнення необхідного фінансового результату, банкрутства. Попередити та виправити проблеми в 
фінансовій сфері підприємства покликана функціонуюча система фінансової безпеки. 

Фінансову безпеку підприємства в науковій літературі розглядають як складову економічної 
безпеки.Термін «економічна безпека підприємства» визначає умови функціонування підприємства, які 
забезпечуються системою заходів протидії негативному впливу зовнішніх і внутрішніх загроз і 
небезпек, в результаті чого підприємство отримує можливість функціонувати стабільно і максимально 
ефективно наразі і перспективу такого ж розвитку на майбутнє [1, 2].У загальній системі економічної 
безпеки підприємства фінансовій складовій, яка виражає мету та узагальнює результати 
господарської діяльності,належить центральне місце.  

Точки зору щодо сутності фінансової безпеки підприємства існують різні. Зокрема, що це:– 
фінансовий стан, який характеризується 1) збалансованістю та якістю сукупності фінансових 
інструментів, технологій та послуг, які використовуються підприємством; 2) стійкістю до зовнішніх та 
внутрішніх загроз; 3) здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію його 
фінансових інтересів, місій і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів; 4) забезпечувати 
розвиток усієї фінансової системи [3, с. 47];– процес досягнення такого стану підприємства, при якому 
загрози нанесення збитків активам, втрати ліквідності, фінансової стійкості та незалежності зводяться 
до мінімуму та підтримуються на допустимому рівні, що дає змогу підприємству здійснювати 
ефективну діяльність, а також самостійно розробляти і реалізовувати фінансову стратегію в умовах 
невизначеного і конкурентного середовища [4];– стан найбільш ефективного використання 
інформаційних, фінансових показників, ліквідності та платоспроможності, рентабельності капіталу, що 
знаходяться в межах своїх граничних значень [5]. 

Вважитимемо, що суть фінансової безпеки підприємства втілюється в його стійкості до 
внутрішніх та зовнішніх небезпек і загроз, здатності вчасно реагувати на їх прояв, щоб уникнути 
фінансового збитку, небажаних змін в структурі капіталу, примусової ліквідації підприємства; 
фінансовій рівновазі, стабільності, ліквідності та платоспроможності підприємства у 
короткостроковому та довгостроковому періодах; задоволенні потреби підприємства у фінансових 
ресурсах для стійкого розширеного відтворення діяльності; достатній фінансовій незалежності та 
захищеності фінансових інтересів власників підприємства; достатній гнучкості щодо прийняття 
фінансових рішень. 

Основними завданнями системи фінансової безпеки підприємстві є: забезпечення стійкого 
розвитку підприємства; забезпечення стійкості грошових розрахунків і основних фінансово-
економічних параметрів; нейтралізація негативної дії фінансових і банківських криз, навмисних дій 
конкурентів, тіньових структур на розвиток підприємства; запобігання агентським конфліктам між 
акціонерами, менеджерами і кредиторами з приводу розподілу, використання і контроля за грошовими 
потоками підприємства; найбільш оптимальне для підприємства залучення і використання різних 
джерел фінансування; запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у фінансових 
правовідносинах. Вирішити перераховані завдання дозволить система послідовних 
заходів:ідентифікація небезпек і загроз підприємству; визначення індикаторів фінансової безпеки 
підприємства; розробка системи моніторингу фінансової безпеки; розробка заходів, направлених на 
забезпечення фінансової безпеки підприємства, як в короткостроковому, так і в довгостроковому 
періоді; контроль за виконанням заходів; аналіз виконання заходів, їх оцінка, коректування; 
ідентифікація небезпек і загроз підприємству, коригування індикаторів залежно від зміни стану 
зовнішнього середовища, цілей і завдань підприємства.  

В ході реалізації запропонованих заходів на підприємстві важливо відслідковувати й 
контролювати динаміку ряду чинників, які визначають ефективність системи фінансової безпеки 
підприємства:внутрішніх – кваліфікація облікового і фінансово-економічного персоналу; кваліфікація і 
навики вищого керівництва підприємства; юридичне забезпечення і експертиза договорів і контактів 
підприємства; ефективність системи внутрішнього контролю; касова, податкова і платіжна дисципліна; 
збутова і маркетингова стратегія підприємства (організації);зовнішніх – законодавча і нормативна 
база, регулююча господарську діяльність; платоспроможність дебіторів; діяльність (протидія) 
державних органів і органів місцевої самоврядності; активність кредиторів щодо вимоги боргів; 
ефективні ділові стосунки з фінансово-банківською системою (здатність або можливість залучати 
кредитніресурси за мінімально можливою ціною); надійність партнерів і контрагентів.  

При цьому функції контролю внутрішніх чинників виконує підприємство. Контроль за 
зовнішніми чинниками здійснює держава. Зокрема, функція регулювання господарських відносин, які 
виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами 
господарювання, між суб’єктами господарювання та іншими учасниками покладається на 
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Господарський Кодекс України, який набрав чинності 1 січня 2004 р. Цим Кодексом визначено форми 
реалізації державою економічної політики, відповідно до якої економічна стратегія – обраний 
державою курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований, зокрема на 
забезпечення економічної безпеки держави (ст. 9); передбачено обмеження монополізму та сприяння 
змагальності у сфері господарювання (ст. 18); встановлено Державний контроль та нагляд за 
господарською діяльністю (ст. 19). З метою захисту економіки України; виявлення, запобігання та 
припинення злочинів у сфері економіки в 2016 р. створено Департамент захисту економіки 
Національної поліції України, який є міжрегіональним територіальним органом у складі кримінальної 
поліції Національної поліції України та, згідно із законодавством України, здійснює оперативно-
розшукову діяльність. Питаннями захисту економічних інтересів держави і підприємництва опікуються 
такі правоохоронні та контролюючі органи як Служба безпеки України, Державна фіскальна служба 
України, Державна аудиторська служба України, Антимонопольний комітет України та ін. 

Висновки. Уточнення сутності, місця і методів фінансової безпеки підприємства в системі 
економічної безпеки підприємства, поширення її понятійного апарату в практичну діяльність мають 
важливе методичне значення для ефективності системи фінансового управління на підприємстві, 
підсистемою якої необхідно вважати фінансову безпеку підприємства. ЇЇ забезпечення – це результат 
спільними зусиль підприємства і держави. 
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В сучасних умовах фінансово-економічної нестабільності діяльність суб’єктів господарювання 
зазнає впливу низки ризиків,що суттєво знижують ефективність прийняття господарських рішень. 
Неодмінною умовою успішного функціонування підприємства та мінімізації впливу ризиків є побудова 
ефективної стратегії управління.Глобалізація економічних процесів, зростання конкуренції, збільшення 
впливу іноземних компаній обумовили широке визначення стратегічного мислення як єдиного 
правильного підходу до управління підприємством. 

Вагомий внесок у дослідження проблеми управління ризиками на підприємстві  зробили 
іноземні та українські науковці: С.І.Наконечний, О.Л.Устенко, Е.А.Уткін, В.В.Черкасов, Г.В.Чернова, 
О.БШевчук, В.П.Буянов, В.В.Вітлінський, Л.В.Временко, І.В.Гончаров, В.М.Гранатуров, С.З.Жизнін, 
І.В.Зайцева, А.Б.Камінський, та інші[4]. Аналіз опублікованих праць свідчить про те, що в сучасному 
кризовому періоді питання стратегічного управління набуває все більшої актуальності. 

Стратегія управління ризиком - це мистецтво управління діяльністю підприємством у 
невизначеній господарській ситуації, засноване на прогнозуванні ризику і прийомах його зниження. 

У першу чергу слід зазначити, що управління ризиком це специфічна галузь менеджменту, яка 
вимагає знань предметної діяльності фірми, страхової справи, аналізу господарської діяльності 
підприємства, математичних методів оптимізації економічних завдань. Ризик-менеджмент 
підприємства є багатоступеневим процесом, який складається з виявлення, оцінки, аналізу й 
управління ризиком, кінцевою метою якого є запобігання або зменшення ризику. Метою ризик - 
менеджменту підприємства є підвищення конкурентоспроможності шляхом зменшення впливу ризику. 
Ризик-менеджмент підприємства включає стратегію і тактику управління. 

Стратегія управління - це спосіб використання засобів для досягнення поставленої мети за 
допомогою певного набору правил і обмежень для прийняття рішення. 

Тактика управління - це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в 
конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір оптимального рішення і найбільш 
прийнятних у даній господарській ситуації методів та прийомів управління. 
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Для підприємства дуже важливо розробити стратегію управління економічним ризиком, для чого 
необхідно дати конкретні відповіді на наступні питання: 

які саме види комерційних ризиків підприємство зобов'язане враховувати у своїй діяльності; 
які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками; який обсяг комерційного 

ризику підприємство можевзяти на себе (прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних 
коштів). 

Однак тільки формулювання стратегії для управління економічним ризиком недостатньо, 
потрібно ще мати механізм її реалізації - систему управління економічними ризиками, що включає: 

Виявлення ризику та причин його виникнення. В межах такого аналізу отримують уявлення про 
фінансову стійкістьпідприємства, існуючі тенденції її зміни, у тому числі при можливому негативному 
впливу зовнішнього середовища. Для досягнення мети повного і своєчасного виявлення ризиків 
підприємства аналіз повинен базуватися на комплексному підході, який включає аналіз і 
прогнозування зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Оцінка ризику і можливих збитків. Здійснюється кількісна оцінка можливих збитків, а також 
визначається ймовірність настання небажаної події, яка призводить до збитків. 

Прийняття рішень або відмова від ризику. Оцінюється уся сукупність ризиків, які прийняті 
підприємством, а також можливість управління прийнятими ризиками.  

Здійснення регулюючого впливу на ризик. Основними методами управління ризиками слугують:  
діагностика і моніторинг;  
встановлення нормативів і лімітів;  
диверсифікація;  
формування резервів на покриття збитків;  
страхування;  
організація процесу контролю.  
На останньому етапі здійснюється наступний контроль за обсягом прийнятого ризику, рівнем 

збитків, дотриманням встановлених нормативів та лімітів, оцінюється ефективність управління 
окремими видами ризиків. Процес контролю є основним механізмом захисту від потенційних помилок 
та збитків. 

При виборі стратегії і прийомів управління ризиком часто використовується якийсь певний 
стереотип, який складається з досвіду і знань фінансового менеджера в процесі його роботи і є 
основою навичок у роботі. Наявність стереотипних дій дає менеджеру можливість у визначених 
типових ситуаціях діяти оперативно і найбільше оптимально. При відсутності типових ситуацій 
фінансовий менеджер повинний переходити від стереотипних рішень до пошуків оптимальних для 
себе ризикових рішень. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що стратегія управління ризиками є 
складовою забезпечення фінансової стійкості. Тому можна стверджувати, що ризик-менеджмент 
виступає однією із складових в системі стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства, 
так як він передбачає систему, яка охоплює усі сфери діяльності підприємств та використовує 
комплекс методів управління ризиками (ідентифікація, оцінка, управлінський вплив та контролінг).  

Слід зазначити, що в Україні зарубіжні методології та моделі ризик-менеджменту вимагають 
перегляду позицій щодо прив’язки їх до існуючих економічних реалій. Тому можна сказати, що ризик-
менеджмент має результативність тільки при комплексному, системному підході до виявлення та 
мінімізації ризиків, що впливають на фінансову стійкість підприємства. 
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Для управління ризиками широко застосовуються математичні методи. Однак основні 

труднощі виникають, коли вхідні параметри стають невизначеними, але одночасно впливають на 
результати рішення. У цьому випадку традиційні методи недостатньо придатні для аналізу ризиків 
підприємств саме тому, що вони не в змозі охопити нечіткість людського мислення й поведінки. 

Нечітка логіка й теорія нечітких множин - це розділ математики, що є узагальненням класичної 
логіки і теорії множин. Поняття нечіткої логіки було вперше введене професором Л. Заде в 1965 р[3]. 
Ним поняття множини було розширено допущенням, що функція приналежності елемента до множини 
може приймати будь-які значення в інтервалі [0,1], а не тільки 0 або 1. Такі множини були названі 
нечіткими. Також були запропоновані різні логічні операції над нечіткими множинами й запропоноване 
поняття лінгвістичної змінної, у якості значень якої виступають нечіткі множини. 

Предметом нечіткої логіки є побудова моделей наближених міркувань людини і їх 
використання в комп'ютерних системах. 

Використання нечіткої логіки найбільш математично адекватне для рішення проблеми оцінки 
ризиків в процесі управління ними. Використовуючи нечітку логіку для обробки не детермінованих 
даних, можна оперувати лінгвістичними змінними, які є більш природними для людського розуміння 
при описанні елементів економічних систем. 

Ризик - це можливість потерпіти збиток, аж до банкрутства або перейти на новий, більш 
високий рівень, можливість уникнути загроз або не впоратися ними, можливість виявити чинність або 
слабість, стосовно якої-небудь події. Розглядати ж ризикові ситуації вірніше всього з погляду стратегії, 
тобто з організаційної вершини підприємства, тому що прийняття господарського рішення проходить 
саме на найвищих рівнях. І від того, наскільки вірним буде це рішення, залежить саме існування будь-
якого суб'єкта господарювання. Існує велика кількість моделей стратегічного планування, з погляду 
яких існує необхідність розглядати ризики підприємства. 

В 1991 професора Гарвардської школи економіки Д.Нортон і Р.Каплан на основі досліджень 
американських компаній і використовуючи розроблену в 30-х роках у Франції - концепцію 
tableaudebord побудували систему збалансованих показників (СЗП) [4]. СЗП розроблена на основі 
чотиришарового графа, де кожному його шару відповідає своя перспектива: фінансових очікувань; 
росту; процесів; клієнта. При цьому кожній перспективі СЗП відповідає свій набір ключових показників 
ефективності (KPI - KeyPerformanceIndicators). Основний принцип СЗП, який багато в чому став 
причиною високої ефективності цієї технології управління - управляти можна тільки тим, що можна 
виміряти. Модель СЗП акцентує увагу на якісних показниках ефективності. Говорячи про ризики 
підприємства в рамках моделі Нортона-Каплана, ми можемо виділити наступний ряд погроз: ресурс-
погрози, процес-погрози й результат-погрози. Дана схема виходить шляхом модернізації моделі 
Нортона-Каплана й зіставлення її з моделлю SCORE Р.Ділтса [1] переходу, що описує компанію по 
тимчасовій шкалі, від наявного стану до бажаного. Модель SCORE - це модель ефективно 
організованого збору інформації. Вона фокусує увагу людини, що приймає рішення, при зборі 
інформації на її певних аспектах, указуючи найбільш оптимальний шлях роботи із клієнтом, що 
дозволяє за найменшу кількість часу й кроків ефективно наближатися до поставленої мети або робити 
зміни.  

Рисунок 1 - Схема зв'язку ресурс-погрозів, процес-погрозів та результат-погрозів 
У термінах моделі SCORE відносини зі стейкхолдерами - це результат; стратегічні ресурси (у 

тому числі фінансові) - це ресурс; бізнес-процеси - це ефективна ділова гра, що трансформує ресурси 
в результати; фінансові наслідки - це ефекти. 

Цей ризик будем аналізувати тільки у відношенні окремої, одиничної погрози, взятої з матриці 
погроз, що припускає тематичний розріз погроз і утворює ієрархію другого порядку: політичні; 
економічні; екологічні; технологічні; соціальні. Укладемо всі ідентифіковані в такий спосіб ризики в 
ризик-карту - аналогічний рахунковій карті граф. Отримана ризик карта являє собою ланцюжок 
переходів. 
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Рисунок 2 - Ризик-карта 
У ході моделювання стратегії підприємства в рамках моделі СЗП визначається система 

взаємозалежних нормативів для КРІ. Вихід КРІ за свій норматив означає негатив, виникнення якого 
свідчить про недосягнення відповідної мети в рамках СЗП. 

На основі даного перетворення управління ризиками стає більш прозорим. Із усього 
вищенаведеного стає зрозуміло, що зв'язок між КРІ у рахунковій карті успішно відтворюється як 
нечітко-логічна модель. Таким чином, нечіткі описи пронизують собою всю модель оцінки ризиків 
підприємства. 

Рисунок 3 - Співвідношення рахункової карти СЗП і ризик-карти 
Моделювання зв'язків між КРІ потрібно проводити вже на етапі ідентифікації ризиків, тому що, 

не провівши моделювання, не можливо виконати нормування КРІ. Усі одержувані за допомогою КРІ 
дані мають різний формат: кількісні, якісні, бінарні.  

Таким чином, комбінація стратегічних і нечітко-логічних підходів до оцінки ризиків сприяє появі 
прямої можливості поліпшити ступінь управління господарськими ризиками шляхом побудови нечітко-
логічної моделі, що заснованої на принципі віддзеркалювання модифікованої рахункової карти СЗП. 
При цьому, завдяки гнучкості методу, ступінь точності господарського рішення може бути погоджена з 
вимогами завдання й точністю наявних даних. 
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Большая часть доходов банков связана с кредитованием. На сегодняшний день в Украине 
объемы кредитования значительно сократились в связи с ухудшением финансового состояния 
физических и юридических лиц. Таким образом остро проявилась проблема необходимости 
совершенствования управления кредитными рисками банков для дальнейшего стимулирования 
развития кредитования экономики страны.  

В связи с ухудшением финансового состояния большинства банков Украины, банкротством и 
ликвидацией некоторых из них, а также с целью внедрения европейского опыта НБУ осуществил 
некоторые меры по стабилизации развития банковской системы. Одной из таких мер было внедрение 
в 2015 году нового, ранее не используемого, норматива максимального размера кредитного риска по 
операциям со связанными с банком лицами Н9. Кроме введения норматива Н9 НБУ с целью 
соответствия требованиям Меморандума об экономической и финансовой политике [1], а также с 
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целью снижения кредитных рисков банковской системы Украины ввел новые значения минимального 
размера регулятивного капитала банков : с 11 июля 2017 г. - 200 млн. грн., с 11 июля 2018 г. - 300 
млн. грн., с 11 июля 2019 г. - 400 млн. грн., с 11 июля 2020 г. - 450 млн. грн. и с 11 июля 2024 г. - 500 
млн. грн. Однако, неcмотря на изменения в законодательстве Украины по основным нормативам, 
внедрения новых требований к капиталу банков, утвержденных изменениями к Инструкции о порядке 
регулирования деятельности банков в Украине [2], удельный вес просроченной задолженности 
украинских банков продолжает расти. Так, на конец 2017 года удельный вес проблемных кредитов в 
кредитном портфеле банков Украины составляет 30,5 %, что является результатом реализации 
кредитных рисков и свидетельствует о недостаточной эффективности управления кредитными 
рисками в банках Украины[3]. 

Основными причинами роста кредитных рисков и сдерживания кредитования экономики 
являются: усиление инфляционных и девальвационных ожиданий; недостаток кредитных ресурсов 
из-за слабой внутренней ресурсной базы и ограниченности доступа к международным рынкам 
капитала; несовершенство методов управления кредитными рисками и механизмов возвращения 
кредитов неплатежеспособными заемщиками; низкий уровень защиты прав кредиторов и заемщиков; 
экономическая и политическая ситуация в стране, а также другие форсмажорные обстоятельства, из-
за которых заемщик не в состоянии сгенерировать достаточный денежный поток для покрытия 
кредита.  

Основными методами управления кредитными рисками банков являются: анализ клиентской 
базы, мониторинг эффективности кредитной деятельности, расчет уровня кредитных рисков, методы 
минимизации рисков. Процесс минимизации рисков состоит из управления качеством кредитного 
портфеля, диверсификации кредитов, создания резервов, принятия обеспечения, страхования риска. 
Все процессы, которые направлены на минимизацию рисков, подчиняются действующему 
законодательству Украины, требованиям НБУ и осуществляется в соответствии с кредитной 
политикой банка.  

В июне 2016 года НБУ утвердил новое положение «Об определении банками Украины 
размера кредитного риска по активным банковским операциям», которое вступило в действие с 
начала 2017 года и изменило методику расчета кредитных рисков, что привело к реальному 
отражению банками размеров проблемных кредитов и к увеличению резервов по кредитным 
операциям.  

Однако, невзирая на изменения в законодательстве Украины, на введение новых нормативов 
кредитного риска и регулятивного капитала с целью соответствия европейским стандартам, 
финансовое состояние многих украинских банков продолжает ухудшаться, удельный вес 
просроченной задолженности по кредитам продолжает расти, а количество работающих банков 
сокращаться. Все это ведет к необходимости разработки мероприятий по минимизации кредитных 
рисков с одновременным увеличением депозитной и кредитной базы банков. 
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Все банки в своей деятельности сталкиваются с проблемой невозвращения кредитов. 
Большой удельный вес прoблeмных крeдитов в крeдитнoм пoртфeле  банков отрицательно 
отражается на всей банковской системе: появляются убыточные банки, банки, которые находятся в 
режиме финансового oздoрoвлeния или ликвидации.  

Обзор экономической литературы показал, что в настоящее время не существует единой 
точки зрения в определении понятия «проблемный кредит». Проблемный кредит иногда 
приравнивают к просроченной задолженности, к кредитам с низкой вероятностью погашения по 
разным причинам. Специалисты Банка международных расчетов (Bank for International Settlements) и 
Базельского комитета по банковскому надзору считают, что проблемным кредитом является кредит, 
который характеризуется существенными нарушениями сроков погашения обязательств перед 
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банком, признаками ухудшения финансового состояния должника, существенным снижением 
качества или потерей обеспечения. Кредиты должны быть классифицированы как неработающие 
(NPL -  Non-performing loan), если просрочка выплат по ними составляет определенное по договору 
минимальное количество дней (например, 30, 60, 90 дней). Рефинансирование кредитов, которые 
превратились бы в просроченные, не приводит к улучшению классификации таких кредитов [1]. 

В банковском законодательстве Украины не существует определения проблемного кредита, 
поэтому банки самостоятельно регламентировали это понятие в своих внутренних документах. 
Однако, начиная с февраля 2017 года, НБУ вместо понятия «проблемные кредиты» в своей 
отчетности ввел понятие «неработающие кредиты» в Положении «Об определении банками Украины 
размера кредитного риска по активным банковским операциям», утвержденного Постановлением НБУ 
№ 351 30.06.2016 года [2]. Согласно этого Положения неработающими считаются активы, по которым 
произошло событие дефолта. Дефолт определяется фактом просрочки платежа по активу свыше 90 
дней (30 для банков-должников), или, если своевременное погашение долга заемщиком является 
маловероятным без взыскания залога. 

Проанализируем динамику удельного веса проблемных, неработающих кредитов и резервов 
для возмещения возможных потерь по кредитным банковским операциям в кредитном портфеле 
банков Украины за 2008-2016 годов (табл. 1) и за 10 месяцев 2017 года (табл. 2). 

Таблица 1 
Динамика удельного веса резервов и проблемных, неработающих вредитов  

в кредитном портфеле банков Украины за 2008-2016 гг. 

Показатель  

На начало года  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Удельный вес 
неработающих 
кредитов в кредитном 
портфеле, % 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д 12,89 18,98 28,03 30,47 

Уделный вес 
проблемных кредитов 
в кредитном 
портфеле  

1,31 2,27 9,36 11,24 9,61 8,89 7,7 13,5 22,1 н/д 

Удельный вес 
резервов по 
кредитным 
операциям, % 

3,8 5,64 12,55 14,03 13,58 15,61 13,06 17,77 29,24 44,87 

* cоставлено автором на основании [3] 
Таблица 2 

Динамика удельного веса резервов по кредитным операциям и неработающих кредитов в  кредитном 
портфеле банков Украины  за 10 месяцев 2017 года * 

Показатель  31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 

Удельный вес 
неработающих 
кредитов в кредитном 
портфеле, % 

53,99 55,90 55,11 56,60 56,39 57,73 57,99 56,94 56,44 55,75 

Удельный вес 
резервов по 
кредитным 
операциям, % 

н/д н/д 46,03 н/д н/д 47,35 н/д н/д 45,82 н/д 

* cоставлено автором на основании [3] 
На начало 2008 года. проблемные кредиты составляли всего лишь 1,3% от общего объема 

кредитного портфеля банков, однако финансовый кризис внес свои коррективы. Их удельный вес за 
2008-2015 гг. увеличился до 22,1 % (табл.1). Одновременно с ростом проблемной задолженности 
банки были вынуждены увеличивать резервы, и потому динамика их изменения практически совпала. 
Наибольшие колебания наблюдаются на протяжении 2009-2010 гг. и 2014-2016 гг. На 01.01.2016 г. 
удельный вес резервов по кредитным операциям в кредитном портфеле банков Украины достиг 
44,87%, а неработающих кредитов 22,1%. 

Значительное увеличение части проблемной задолженности в кредитном портфеле банков, 
начиная с января 2017 г. связано с вводом в действие постановления НБУ № 351, которое позволило 
банкам отражать действительную картину качества кредитного портфеля. 

Таким образом, в настоящее время удельный вес проблемных (неработающих) кредитов в 
кредитном портфеле банков Украины достигает 56 %. Банки не могут осуществлять  полноценную 
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деятельность, пока не избавяться от проблемных кредитов. Ведь нормативы НБУ обязывают банки 
формировать огромные резервы под проблемные кредиты. Чтобы очистить балансы банков от 
проблемных кредитов необходимо в первую очередь принять меры на уровне государства (создание 
отдельной структуры, которая будет разбираться с неработающими кредитами банков, 
предоставление налоговых льгот при списании проблемной задолженности, а также освобождение 
физических лиц от налога на доходы при прощении части задолженности). 
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Фінансова стійкість є головною умовою банку для здійснення своєї діяльності. Саме вона є 
рушійним елементом побудови банківської системи України в цілому. Фінансово стійкий банк — це 
банк, що прогресивно розвивається та демонструє позитивну динаміку при допустимих ризиках та 
ефективності, для якого характерним є пропорційне і збалансоване зростання його 
системоутворюючих компонентів — капіталу, ліквідності, активів, фінансового результату.Фінансова 
стійкість банку прямо залежить від рівня ризикованості та якості управління активами і пасивами. 
Залежно від фінансового стану банку керівництво банку має вибрати відповідну політику управління 
активами: агресивну, оборонну або помірну[1]. 

Дослідженню різних аспектів управління фінансовою стійкістю банків та методів аналітичного 
забезпечення приділяється увага багатьох вчених, зокрема, таких як: Р. Коттер, О. Л. Малахова, В. І. 
Міщенко, М. І. Савлук, A. M. Герасимович, О. В. Дзюблюк, Р.В Михайлюк, В. В. Коваленко, Ж. М. 
Довгань та ін. 

До умов забезпечення фінансової стійкості сучасного банку можна віднести: достатній обсяг 
власного капіталу (за відсутності надлишкового); збалансованість структури активів та пасивів за 
строками і сумами; належний рівень рентабельності діяльності банку та його підтримка. Тому 
забезпечення фінансової стійкості комерційного банку вкрай необхідне для розвитку економіки нашої 
держави[2]. 

Оцінка та регулювання фінансової стійкості комерційних банків, що здійснюють за допомогою 
комплексу прийомів та методик також впливає на фінансову стійкість фінансово-кредитних установ. 
Слід підкреслити, що можна виділити напрямки оцінки фінансової стійкості комерційних банків та 
регулювання нею: по-перше, пряме (зовнішнє) регулювання й обов’язкова оцінка; по-друге, 
саморегулювання (внутрішнє регулювання) та самостійна (ініціативна) оцінка. Контроль полягає у 
перевірці відповідності отриманих результатів запланованим показникам, оптимальні значення яких 
сприяють підвищенню рівня фінансової стійкості комерційного банку. Для належного контролю за 
рівнем фінансової стійкості банків та ефективного управління останньою слід дотримуватися 
проходження всіх стадій контролю як з боку органів нагляду, так і комерційних банків[3]. 

В нашій країні для аналізу фінансової стійкості комерційних банків застосовується система 
економічних нормативів. Саме з метою підтримки стабільності банківської діяльності НБУ було 
затверджено «Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків в Україні», де наведені 
економічні нормативи (є обов’язковими до виконанням всіма банківськими установами), що дає 
можливість справедливо оцінити фінансовий стан комерційного банку (табл. 1)[4]. 
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Таблиця 1 
Економічні нормативи, встановлені НБУ 

№ Назва показника Нормативне значення 

Нормативи капіталу 

Н1 Мінімальний розмір регулятивного капіталу 500 млн. грн. 

Н2 Достатність (адекватність) регулятивного капіталу Не менше 10% 

Н3 Достатність основного капіталу Не менше 7% 

Нормативи ліквідності 

Н4 Миттєва ліквідність Не менше 20% 

Н5 Поточна ліквідність Не менше 40% 

Н6 Короткострокова ліквідність Не менше 60% 

Нормативи кредитного ризику 

Н7 Максимальний розмір кредитного ризику одного контрагента Не більше 25% 

Н8 Великі кредитні ризики Не більше 8-кратного розміру 
регулятивного капіталу 

Н9 Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих одному інсайдеру 

Не більше 5% 

Нормативи інвестування 

Н11 Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою Не більше 15% 

Н12 Загальна сума інвестування Не більше 60% 

Недотримання банками встановлених нормативних значень є підставою для вживання 
Національним банком відповідних заходів впливу згідно з законом України  та нормативно-правовими 
актами Національного банку з питань застосування до банків заходів впливу за порушення вимог 
банківського законодавства. Головними вимогами є економічні нормативи стосовно капіталу та 
ліквідності банків. Стабілізація потрібного рівня ліквідності може також реалізуватись за рахунок 
грамотної аргументованої банківської політики при виконанні пасивних і активних операцій, що 
формується на базі спеціальних факторів грошового ринку і особливостей виконаних операцій та стан 
в Україні[5]. 

НБУ відіграє вагому роль у забезпеченні фінансової стабільності. Проте її реалізація 
неможлива без співпраці з іншими регулюючими та законотворчими національними органами 
державної влади інших країн і міжнародними фінансовими інституціями, що формують 
наднаціональний рівень забезпечення фінансової стабільності. 

Державне регулювання банківської сфери спрямоване на підтримку стійкості національної 
банківської системи, запобігання банкрутству окремих банків, підтримку конкуренції в банківській 
сфері, задоволення потреб суспільства та клієнтів банків в отриманні якісних банківських послуг.  

Отже, забезпечення, підтримка, аналіз та оцінка фінансової стійкості комерційних банків є 
рушійною силою в розвитку банківської системи, а отже – всієї економіки України. Основний вплив 
держави на оцінку стійкості здійснюється через центральний банк країни, який виступає головним 
органом державного регулювання макроекономічних процесів за допомогою системи економічних 
нормативів.У загальній системі державного управління Національний банк України є однією з тих 
ключових інституцій, які мають високий потенціал впливу на фінансову стабільність. 
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 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
В складних умовах функціонування національної економіки ефективне використання 

фінансового ресурсного потенціалу комерційного банку залежить від вдало обраної його фінансової 
стратегії, яка покликана забезпечити позиціонування банку в довгостроковому аспекті, як надійного, 
стабільного партнера здатного до розширення та оптимізації взаємозв’язків із зовнішнім 
середовищем. Серед чинників, які перешкоджають ефективному функціонуванню та розвитку 
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банківської системи загалом та банків зокрема, визначені наступні: недостатній рівень капіталізації 
банківської системи, істотне відставання темпів приросту капіталу банків від приросту їхніх активів, 
низька якість банківських активів і пов’язана із цим проблема значних кредитних ризиків,  низький 
рівень банківського менеджменту, стрімке збільшення присутності іноземного капіталу у банківській 
системі тощо. Для розв’язання існуючих проблем одним з основних завдань банків є підвищення 
ефективності формування та використання ними фінансових ресурсів, що вимагає розробки і реалізації 
відповідної фінансової стратегії розвитку. 

Фінансова стратегія банку являє собою складну багатофакторно орієнтовану модель дій і 
заходів, необхідних для досягнення поставлених перспективних цілей у загальній концепції розвитку в 
області формування і використання фінансово-ресурсного потенціалу.  

Слід відзначити, що фінансова стратегія, що входить у систему базових функціональних 
стратегій (виробничої, інвестиційної, маркетингової, управління персоналом тощо), фактично є 
основною, базовою стратегією банку, будується на основі визнання пріоритету корпоративної 
стратегії. Її головне призначення — окремими фінансовими методами і інструментами створення 
фінансових умов для ефективної реалізації корпоративної, конкурентних та інших функціональних 
стратегій. 

Досліджуючи діяльність ПАТ «Укрсоцбанк»,  можна зробити висновок про актуальність 
формування його фінансової стратегії розвитку, що, на нашу думку, обумовлено такими причинами: 

 — фінансові умови (обмеження, можливості і загрози) є критичними факторами ведення 
банківської діяльності в тактичному і, головне, — в стратегічному періодах; 

— фінансова стратегія банку виступає інструментом, який забезпечує цілеспрямовану 
інтеграцію всіх конкурентних переваг і функціональних стратегій в єдину, цілісну корпоративну 
стратегію за умов суттєвого загострення конкурентної боротьби; 

— фінансова стратегія банку є засобом, що дозволяє керувати зміною фінансового потенціалу 
банку на базі нейтралізації негативних і активного використання позитивних передумов розвитку на 
шляху інноваційного розвитку та збереження фінансової стабільності. 

Серед основних складових формування фінансової стратегії розвитку ПАТ «Укрсоцбанк» слід 
відзначити  такі: мета фінансової діяльності- підвищення рівня життя власників та акціонерів банку  і 
максимізація його ринкової вартості; фінансова політика, яка являє собою форму реалізації фінансової 
ідеології і фінансової стратегії розвитку банку у розрізі найбільш важливих аспектів фінансової діяльності на 
окремих етапах її здійснення з метою досягнення головної стратегічної цілі цієї діяльності; фінансові 
стратегічні цілі - конкретний стан фінансових характеристик банку, досягнення яких є для нього 
бажаним і на досягнення яких спрямована його діяльність. 

Отже, обґрунтована і правильно розроблена фінансова стратегія розвитку комерційного банку є однією з 
умов успішної реалізації загальної стратегії його розвитку і має бути представлена у вигляді довгострокової 
програми конкретних дій з формування та розміщення фінансових ресурсів банку для досягнення 
стратегічних конкурентних переваг. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Вумовах розвитку суспільства, глобалізації фінансових ринків інновації виступають основою 

розвитку банків, при цьому особливу роль відіграють інновації, що стосуються розвитку електронних 
сервісів, управління ризиками, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій. Відбувається 
активна технологічна модернізація банків України, зокрема шляхом впровадження дистанційного 
обслуговування клієнтів, яке відносять до комбінаторних, а в окремих випадках і до базисних 
інновацій, враховуючи їхній інноваційний потенціал і вплив на конкурентоспроможність та 
ефективність банківської діяльності. 

Питання використання інноваційної діяльності для забезпечення стабільності клієнтської бази 
банків знайшли відображення у працяхнаступних вчених: Й. Шумпетер, Б. Брайн, Г. Кларк, Е. Портер, 
К. Фрідмен, П. Друкер, Б. Санта розглядають практичне застосування інноваційної діяльності, в 
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банківській сфері,роботи В. І. Міщенка, С. Б. Єгоричевої, С. В. Мочерного, Л. О. Примостки, Б. І. 
Пшика, М. І. Савлука, присвячені, стимулюванню інноваційної діяльності, дослідженню інновацій, 
пов’язаних з використання технологій дистанційного обслуговування клієнтів. 

Сучасний світ постійно диктує умови вдосконалення системи ведення економіки у всіх сферах, 
і банківська не виняток. Українські банки технологічно відсталі за своїх іноземних партнерів , що 
обумовлено і рівнем обслуговування, характером і різновидністю послуг, які вони можуть 
запропонувати. Державні банки на сьогодні становлять основу стабільності функціонування 
банківського сектору України оскільки на них станом на 09. 2017р. припадає 56% чистих активів [1], а 
тому їх ефективна робота та застосування інноваційних методів у наданні послуг наперед визначають 
стабільність їх клієнтської бази та орієнтири до її розширення. Серед ключових тенденцій зміни 
концепту банківського бізнесу слід виокремити інноваційні кредитні та депозитні банківські продукти, 
якісно нові технології обслуговування клієнтів, реінжиніринг бізнес-процесів, нові інституціональні 
форми ведення бізнесу (табл. 1). 

Наразі одним із останніх інноваційних трендів, який вже активно поширюється у глобальному 
масштабі, є переконфігурація банківських відділень. Сучасні відділення банку у США, Австралії та 
Іспанії [2], подібні до синтезу інноваційних лабораторій, які все менше концентруються на транзакціях, 
а більше орієнтуються на побудову відносин з клієнтами. Стосовно вітчизняного досвіду, слід 
відмітити ПАТ КБ «Приватбанк», який вже відкрив перші відділення у мережі самообслуговування в 
Україні [3]. 

Таблиця 1 
Сучасні інноваційні тренди у банках та їх характеристика 

Вид фінансової 
інновації 

Назва фінансової 
інновації 

Сутність фінансової інновації 

Технологічна Модернізація 
банківських 
відділень 

Створення мережі відділень із мінімальною кількістю 
співробітників у рамках концепції «theself-service economy» 
(економіки самообслуговування) 

Технологічна Безконтактні 
технології та 
мобільні платежі 

Здійснення певних банківських операцій (управління 
рахунками, відкриття депозитів, переказ грошей з картки 
на картку і т.д.) за допомогою мобільних пристроїв, NFC-
технологій (технологій бездротового високочастотного 
зв’язку) 

Інновація у бізнес- 
процесах 

BPM та QlikView 
системи 

Об’єднання всіх інновації, що орієнтовані на клієнтів в 
єдиний бізнес- процес на основі систем нового покоління 

Продуктові кредитні 
інновації 

Краудфандінг Колективне фінансування невеликими сумами за 
допомогою використання можливостей новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій 

Продуктові кредитні 
інновації 

P2P та P2B 
кредитування 

Фінансування одного суб’єкта (юридичної (P2B) або 
фізичної особи (P2P)) іншою (як правило, фізичною 
особою) за допомогою інтернет-платформ та за 
допомогою фінансового посередника (банку 

Продуктові депозитні 
інновації 

Комбіновані 
депозити 

Депозити, які являють собою комбінацію вкладних рахунків 
та програм страхування 

Продуктові депозитні 
інновації 

Мультивалютні 
вклади 

Депозити, які передбачають зберігання коштів у різних 
валютах 

Крім того яскравими прикладами застосування інновацій для фізичних осіб в банківському 
секторі України є: NFC-гаманець на базі технології Mastercard, вхід до мобільного додатку за 
відбитком пальця, переказ коштів за номером мобільного телефону, та масштабний IT проект 
«Ощадбанку» UnitedData. Дистанційні технології самообслуговування поступово витісняють класичний 
підхід, який досить сильно викорінився в банківському секторі пострадянських країн. В Україні кількість 
користувачів мережі інтернет за останні 5 років зросла на 20% до 63 % [4], а відтак  відкрила широкий 
ринок застосування ІТ інновацій, зокрема і у фінансовій сфері. 

Важливим елементом забезпечення стійкості клієнтської бази банків є довіра населення, яка в 
свою чергу суттєво впливає на притоки депозитних коштів та формування ресурсної бази. Політика 
надійності вкладів фізичних осіб українських державних банків, формує їх привабливий імідж та 
зацікавленість населення в подальшій співпраці з банком. Динаміка вкладів фізичних осіб приведено 
на (рис .2), дані якого свідчать, що 62,7 % всіх депозитів зосереджено в державних банках[1].  
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Рис. 2 Розподіл депозитів фізичних осіб за групами банків 

Так лідером довіри серед населення довгий час залишається «Приватбанк» його частка 36% 
від загальної кількості. Не відстає й «Ощадбанк» який проводить політику модернізації і оновлення 
системи роботи, долучаючи нові й ефективніші способи залучення вкладів зокрема і онлайн депозит з 
набагато більшими % ставками та вигіднішими умовами. Так в IIIкв. 2017 року «Ощадбанк» 
продемонстрував нарощення вкладів населення на 0,4 в. п. тоді як інші держбанки зменшили частку 
за депозитами. 

Звісно можна опиратися системним світовим змінам, та безперечно інновації і сучасні фін. 
технології поступово витісняють старі методи роботи та обслуговування в банківській сфері. Відтак 
державні банки повинні адаптуватися та йти на зустріч інноваціям і сучасним технологічним трендам, 
аби зберегти свою клієнтську базу та забезпечити відповідні умови її стабільності і розширення.  

Лідерами застосування сучасних фін технологій та проведенням активних змін по оновленню 
підходів у роботі залишаються «Приватбанк» та «Ощадбанк». Тому частка державних банків в 
банківському секторі України залишається ядром стабільності та стійкості в протидії різностороннім 
загрозам, що дозволяє формувати їм інноваційно-технологічну систему до нарощення їх клієнтської 
бази. 
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Актуальність розгляду питання застосування санації щодо відновлення фінансового стану 
підприємства України полягає в неврегульованості деяких відносин положеннями чинного 
законодавства про банкрутство, метою статті є надання пропозицій щодо удосконалення процедури 
проведення санації на підприємствах України для виходу з фінансової кризи. 

Окремі аспекти проблеми санації підприємств ґрунтовно висвітлені в економічній літературі, 
зокрема в працях О.О. Терещенка, П.М. Макаренка,  В.П. Москаленка, але багато питань у цій сфері 
залишаються невирішеними, що зумовлює необхідність їх подальшого дослідження. 

Незадовільний фінансовий стан підприємств та систематичне зниження показників ефективності 
фінансово-господарської діяльності є першими індикаторами, які вказують на існування стійких 
негативних тенденцій у їх розвитку та свідчать про необхідність термінового застосування відповідних 
антикризових або санаційних заходів. Накопичення суперечностей у внутрішньому та зовнішньому 
фінансовому середовищі підприємства порушує фінансову рівновагу в розвитку підприємства. 
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У зв’язку з цим виникає дефіцит фінансових ресурсів, неспроможність підприємства до 
подальшого розвитку та, як наслідок, – реальна загроза (банкрутство із подальшою ліквідацією 
суб’єкта підприємництва) подальшому функціонуванню підприємства з перспективою ліквідації. 

На це, зокрема, вказує визначення санації, запропоноване одним із вітчизняних фундаторів 
антикризового та санаційного управління О. О. Терещенком. На думку дослідника, санація – «система 
фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових і соціальних заходів, які 
направлені на досягнення або відновлення платоспроможності, ліквідності і конкурентоспроможності 
підприємства-боржника у довгостроковому періоді» [1]. 

Сучасна економічна ситуація в Україні, змушує керівників підприємств  постійно приймати 
рішення за умов невизначеності. В умовах фінансової і політичної нестабільності все  частіше 
комерційна діяльність супроводжується  кризовими ситуаціями, результатом  яких стає 
неспроможність або банкрутство  підприємства. 

Теоретичне та законодавче  обґрунтування необхідності застосування тих чи інших заходів 
фінансового оздоровлення має підкріплюватися  відповідним механізмом їх впровадження [2]. 

Особливе місце у процесі санації належить заходам фінансово-економічного характеру, які 
відображають відносини, що виникають у процесі мобілізації і використання фінансових джерел 
оздоровлення підприємств: зворотні бюджетні позики, субсидії, дотації, лізингова форма фінансування 
виробничо-технічних санаційних заходів, кошти кредиторів у формі пролонгації термінів сплати 
заборгованості тощо [3]. 

Відновлення платоспроможності повинно відбувається за рахунок залучення засобів: 
1. Інвесторів, які беруть на себе виконання зобов’язань компанії перед кредиторами. 
2. Третіх осіб, які надають забезпечення виконання зобов’язань компанії перед кредиторами: 

банки, приватні компанії, держава. 
Для реалізації першочергових завдань щодо зупинення кризи та відновлення 

платоспроможності у процесі оздоровлення основні зусилля повинні бути спрямовані на вибір 
напрямів і методів оптимізації грошових потоків. Пріоритетними завданнями цього процесу є: 

– постійний моніторинг фінансових потоків; 
– виявлення і реалізація резервів, що дозволяють зменшити залежність підприємства від 

зовнішніх джерел; 
– оцінка і розробка заходів, спрямованих на прискорення, уповільнення чи скорочення руху 

грошових потоків; 
– підвищення обсягу чистого грошового потоку від господарської діяльності. 
Передумовою проведення оптимізації грошових потоків є проведення систематизації грошових 

потоків з виявленням елементів позитивного та негативного впливу на його величину. Основними 
напрямами оптимізації грошових потоків є: 

– балансування обсягів грошових потоків, спрямоване на забезпечення пропорційності потоків 
надходжень і витрат. Баланс бездефіцитного грошового потоку досягається завдяки застосуванню 
методів підвищення обсягів надходжень (залучення інвесторів або довгострокових кредитів, додаткова 
емісія корпоративних прав) та методів зниження обсягів витрат (зниження постійних витрат 
підприємства, скорочення реальних інвестиційних програм, відмова від фінансового інвестування); 

– максимізація чистого грошового потоку, спрямована на забезпечення підвищення темпів 
економічного зростання на принципах самофінансування, що забезпечує зростання ринкової вартості 
підприємства: зменшення суми постійних витрат, застосування ефективної цінової та податкової 
політики, використання прийнятого методу амортизації тощо. Пріоритетом внутрішнього оздоровлення 
стає пошук шляхів самодостатнього розвитку, стабільного функціонування системи. Використання 
внутрішніх джерел фінансового оздоровлення надає практичної недоторканості у структурі власників 
капіталу; 

– мобілізація внутрішніх ресурсів. Збільшення грошових надходжень від реалізації продукції 
при зменшенні потреби в капіталі. Напрямом мобілізації внутрішніх резервів фінансової стабілізації 
також є реструктуризація активів. До заходів реструктуризації активів належать також зворотний лізинг 
шляхом конверсії власності в борг, методом фінансового забезпечення при цьому є кредитування. 

Системний підхід до модернізації інструментарію фінансової санації промислових підприємств 
України сприяє концентрації уваги на досягненні відновлення платоспроможності, прибутковості та 
стабілізації їхнього фінансового стану у взаємозв’язку з реалізацією стратегічних цілей щодо 
закріплення ринкових позицій підприємств. 
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Управління підприємством - це процес, який потребує постійного моніторингу за всіма видами 

діяльності підприємства, ведення безперервного спостереження за фінансовим станом як у 
сучасному, так і в минулих періодах для прогнозування перспектив у діяльності підприємства в 
майбутньому і за будь-яких умов та задля попередження кризових ситуацій у управлінні компанією.  

Проблема управління фінансовим станом була важливою завжди. Актуальною вона 
залишається і сьогодні, оскільки, по-перше показники фінансового стану є ототожненим результатом 
діяльності підприємства, а по-друге - дають зрозуміти підприємству, чи має воно шанс на подальший 
розвиток. Негативна риса підприємницької діяльності в ринковій економіці - це ризик, який протягом 
всього життєвого циклу існування компанії, пов'язаний із можливістю банкрутства підприємства. Ризик 
банкрутства може поширюватися не тільки на власників чи підприємство взагалі, але і на учасників, які 
мали з такою компанією економічні відносини в тій чи іншій формі (через кредити, купівлю акцій і ін.).  

Проблемам дослідження сутності управління в цілому та фінансового управління зокрема 
присвячені праці С. Майєрс, Р. Брейлі,  А. Гончарова, О. Забєліної, А. Шегди, В. Івахненка, К. 
Комарова, Г. Тимошка та ін. Але враховуючи всі існуючі дослідження з управління фінансовим станом 
підприємства, деякі питання досі лишились недостатньо опрацьовані. Вимагають розгляду як 
концептуальні теоретичні засади, так і методичні підходи. 

Всі без винятку підприємства намагаються досягти стабільних фінансових результатів, а саме 
забезпечити достатній обсяг фінансових ресурсів. Одна з найважливіших цілей для підприємства - 
забезпечити стабільність його діяльності в майбутньому. Виходячи із поняття “фінансовий стан 
підприємства”, можна зробити висновок, що це комплексний результат взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин, і визначається сукупністю виробничо - господарських факторів та 
характеризується системою показників, що відображають фінансові ресурси. 

Взагалі фінансовий стан характеризується багатьма факторами, які можна об’єднати в такі 
групи [1]. 

 
Рис. 1. Показники фінансового стану та їх складові 

Зміст управління фінансовим станом полягає в ефективному, а головне, безперервному 
моніторингу, та в досягненні оперативних, тактичних і стратегічних цілей підприємства, що 
заплановані на поточний та майбутній період.  
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Фінансовий стан будь-якого підприємства залежить від всіх результатів його діяльності: 
виробничої, комерційної та фінансово - господарської. Так, досягнення збалансованого результату 
забезпечується цілеспрямованим управлінням процесом формування прибутку на основі урахування 
зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на виробництво та реалізацію [2]. 

Наразі однією з проблем управління фінансовим станом підприємства є вивчення факторів, що 
прямопропорційно впливають на величину прибутку. Сьогодні на ринок винного виробництва України 
впливають такі особливості: 

1. За даними у табл. 1, спостерігається значне скорочення виробництва виноградного вина в 
Україні в порівнянні з 2011 роком. За результатами 2016 р. виробництво вина вийшло на рівень 2013 
р.. 

2. Малі (локальні) виробники працюють та реалізовують свою продукцію переважно у своїх 
регіонах, та не впливають на ринок в цілому. 

3. Постійне збільшення акцизів та вартості за видачу ліцензії змушують виробників піднімати 
ціну на готову продукцію та скорочувати обсяги виробництва. 

На сьогоднішній день в Україні загальна кіль- кість компаній, які здійснюють випуск виноробної 
продукції, близько 100. Тих, хто формує внутрішній ринок (великі і середні виробники), налічується 
близько 20-ти. Так, за підсумками 2015-2016 рр. у числі перших п'яти (без рейтингу) такі компанії, як: 
«Коблево», агрофірма «Таврія», компанія «Нива», «Шабо», та «Фрут Майстер Фудс» [3]. 

Таблиця 1 
Обсяг виробництва виноградного вина 2011-2016 рр. 

Рік Обсяг виробництва виноградного вина, млн. дал. Обсяг виробництва шампанського, млн. дал. 

2011 17,03 3,73 

2012 12,51 3,39 

2013 11,73 3,06 

2014 7,2 2,6 

2015 9 - 

2016 12 - 

Слід зазначити, що сучасний рівень виробництва виноградного вина нижче запланованого в 
чинній «Програмі розвитку виноградарства і виноробства України до 2025 року»  

Таким чином, задля ефективного управління фінансовим станом підприємства по-перше, 
необхідно зрозуміти складову фінансового стану підприємства, це є передумовою успішного та 
ефективного управління підприємством.  

Надалі, основним напрямком управління на рівні господарюючого суб’єкта, є постійний 
моніторинг фінансово - економічного стану, розробка нової фінансової та управлінської стратегії і 
скорочення постійних та змінних витрат. Успішна реалізація управління фінансовим станом 
підприємства можлива за умови впровадження комплексного підходу до визначення ситуації на 
підприємстві. 

Провівши аналіз виноробного ринку, можна зробити висновки, що за належної уваги з боку 
держави, ефективної взаємодії бізнесу і державних органів законодавчої і виконавчої влади 
виноробна галузь України має широкі можливості для розвитку і процвітання, у тому числі на зовнішніх 
ринках. 
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УДК 631.152:65.011 
ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ  УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
Автор: Новак Катерина Вікторівна  

Науковий керівник: викл. Комишник В.І. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

На даний момент в Україні існують сильні ризики щодо погіршення становища 
сільськогосподарських підприємств. Я пропоную розглянути інструменти , що зможуть забезпечити 
управління ризиками , які виникають в процесі здійснення діяльності сільськогосподарських 
підприємств.  

Питання управління ризиками сільськогосподарських товаровиробників останніми роками 
набуло значної популярності. Вагомий внесок у розвиток ризикології внесла: Г. В. Єфімова [1]. 
Системні дослідження з питань ризиковості сільськогосподарського виробництва знайшли 
відображення у працях вітчизняних науковців, зокрема В. А. Кардаша , А. П. Минки , С. І Наконечного 
та С. С. Савіної, В. В. Чепурка та ін. Основними напрямами їх досліджень були ідентифікація ролі 
ризик-менеджменту в управлінні підприємства; систематизація ризиків сільськогосподарських 
товаровиробників та їх факторів; методичні підходи до кількісного оцінювання ризиків; обґрунтування 
системи заходів управління ризиком.  

На основі опрацювання існуючих наукових робіт в сфері ризикології, та з урахуванням специфіки 
сільськогосподарської діяльності я виділила інструменти управління ризиками у 
сільськогосподарських підприємствах (табл. 1), які є найбільш ефективними для безпечної роботи 
підприємства. 

 Таблиця 1 
Основні інструменти управління ризиками у сільськогосподарських підприємствах 

 
Я вважаю, що найбільш ефективним є інструмент оптимізації виробничих процесів, тому що він 

передбачає використання  технічних засобів, що знижують варіабельність показників діяльності; 
використовує мінімум ризику на основі критерію оптимізації господарських процесів; мінімізує ризики 
несвоєчасності у проведенні сільськогосподарських робіт.  

В цілому застосування цих інструментів значно підвищить протидію сільськогосподарського 
підприємства   зовнішнім загрозам і дозволить мінімізувати внутрішні ризики.  
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УДК 336.71 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ 
Автор: Поляковська І.О. 

Науковий керівник:  к.е.н, доц. Приходько Н.В. 
Національний університет кораблебудуванняімені адмірала Макарова 

Сучасна складна економічна і політична ситуація в Україні характеризується зниженням рівня 
довіри до банківської системи та кризовими явищами. Взв‘язку з цим перед керівництвом банків 
постає необхідність здійснення оцінки фінансової стійкості банку, яка забезпечить не лишезростання 
довіри з боку населення, а й ефективності діяльності банку. 

Методи оцінки фінансової стійкості банків постійно змінюються і вдосконалюються, оскільки 
можуть змінюватися цілі моніторингу, розширюватися перелік підходів, а також сфера їх застосування. 

У світовій та вітчизнянійпрактиці при оцінці фінансової стійкості банку використовуються різні 
підходи[1]: 

1) коефіцієнтний аналіз та аналіз однорідних груп; 
2) рейтингові системи оцінки, що передбачають ранжування банків; 
3) комплексна оцінка; 
4) статистичні моделі (системи «попереднього реагування») ; 
5) макропруденційний аналіз (країни-члени МВФ). 

Незважаючи на це дані методики мають ряд недоліків: коефіцієнтний та рейтинговий – 
потребують розрахунку значної кількості показників, деякі з нихпередбачають використання 
конфіденційної інформації; комплексна оцінка – передбачає отримання узагальненого показника, 
якийпоказує усереднений рівень фінансової стійкості. 

Крім оцінки стійкості поточного фінансового стану банку, виникає необхідність оцінки 
фінансової стійкості банку на перспективу, оскільки це дає банкові змогу завчасно вжити заходів для 
уникнення втрат. Зауважимо, що прогнозна оцінка фінансової стійкості банку потребує застосування 
складних статистичних моделей. 

П'ятий підхід – макропруденційний аналіз. Окрім нагляду за банками, важливе місце займає 
моніторинг ризиків, виявлення негативних тенденцій, що шкодять банкам, а також пошук шляхів 
запобігання їм та здійснення цього. Такий напрямок отримав назву макропруденційного аналізу [27, с. 
21]. Поряд зі згаданим аналізом при оцінці фінансової стійкості комерційного банку чи групи банків 
неабияке значення має мікропруденційний аналіз. Ці види аналізу доповнюють один одного і мають 
одну мету – забезпечення фінансової стійкості й захист інтересів вкладників та кредиторів банку. 

У вітчизняній банківській практиці застосовують різноманітні методи оцінки діяльності 
комерційних банків – залежно від мети, яку ставлять перед собою аналітики. Зрозуміло, що єдиної 
універсальної методики немає, оскільки всі банки різняться за функціональним призначенням, за 
комплексом виконуваних операцій та послуг, за складом клієнтів, а також залежно від типу 
здійснюваної політики на фінансовому ринку. Найбільш поширеними, є підходи до оцінювання 
фінансової стійкості банківських установ, що базуються на коефіцієнтному аналізі, рейтингових 
оцінках тощо. 

Зокрема, аналіз методів оцінки фінансової стійкості вітчизняних комерційних банків свідчить 
про те, що багато внутрішніх банківських методик, застосовуваних в Україні, побудовані на основі 
коефіцієнтного аналізу. Дані методики передбачають: 

– структурний аналіз для виявлення ризиків, викликаних особливостями структури активів, 
пасивів, позабалансовою позицією банку; 

– оцінку рентабельності діяльності банку, а також його окремих операцій; 
– оцінку достатності власного капіталу; 
– аналіз кредитного ризику, ринкового ризику, ризику ліквідності. 
Для кожного з коефіцієнтів емпіричним шляхом визначають діапазон значень, вихід за межі 

якого є тривожним сигналом. Зокрема, на основі такого підходу побудовано коефіцієнтний аналіз 
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офіційних економічних нормативів НБУ . Дію економічних нормативів регламентує Інструкція «Про 
порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан¬ків» та Закон України «Про банки і 
банківську діяльність» [28,29]. Методика розрахунку економічних нормативів регулюються постановою 
НБУ N315 «Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності 
банків в Україні» від 2 червня 2009 року [30]. Проте не завжди факт дотримання економічних 
нормативів дає змогу зробити обґрунтований та достовірний висновок щодо належного рівня 
фінансової стійкості певного комерційного банку. 

Системи коефіцієнтного аналізу потребують значного обсягу інформації, проте перевагою є те, 
що їх можна здійснювати за допомогою нескладних математичних розрахунків. Методики, базовані на 
коефіцієнтному аналізі, доцільно застосовувати як ознаки тривожних сигналів для глибшого 
дослідження стійкості фінансового стану банку за допомогою перевірок на місцях чи статистичного 
аналізу. 

Усі показники фінансової стійкості можна розділити на кілька груп: 
1. Показники, що базуються на структурі та достатності капіталу банку (коефіцієнти 

незалежності, фінансового важеля, співвідношення власного капіталу та активів, достатності 
основного капіталу (капіталу 1-го рівня) або норматив адекватності основного капіталу, 
платоспроможності (норматив адекватності регулятивного капіталу), маневрування, захищеності 
дохідних активів, концентрації власного капіталу, мультиплікатор капіталу, захищеності власного 
капіталу). 

2. Показники, що базуються на структурі залучених та запозичених коштів (коефіцієнти 
розвитку клієнтської бази, залежності ресурсної бази, співвідношення капіталу та строкових 
депозитів). 

3. Показники, що базуються на якості активів банку (частка прострочених кредитів у 
кредитному портфелі, частка пролонгованих кредитів у кредитному портфелі, частка проблемних 
кредитів у чистих активах, покриття проблемної заборгованості власним капіталом, коефіцієнт 
покриття проблемних кредитів створеними резервами). 

4. Показники, що характеризують динаміку (поведінку) окремих складових активу та 
пасиву (коефіцієнти приросту активів, приросту капіталу, приросту позик, приросту депозитів). 

Методика розрахунку наведених показників достатньо висвітлена в сучасній літературі з 
економічного аналізу [2]. 

Отже, фінансова стійкість традиційно визначається через систему кількісних і якісних 
показників, що характеризують структуру капіталу комерційного банку. При цьому як відзначалось, 
поняття фінансової стійкості більш широке ніж ключові поняття фінансового аналізу: «ліквідність», 
«платоспроможність», «кредитоспроможність». Більше того, оцінка фінансової стійкості тісно 
пов'язана з оцінкою ліквідності та платоспроможності, а, отже, є комплексною характеристикою якості 
діяльності банку. 

Оскільки на практиці застосовується досить велика кількість коефіцієнтів, виникає задача 
вибору з існуючої безлічі тільки тих коефіцієнтів, що впливають безпосередньо на фінансову стійкість 
банку. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
Автор: Пономаренко А.А. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Пащенко Олексій Вікторович 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Поняття ризику в інвестиційному проектуванні застосовується в двох напрямках: оцінка ризиків 
та їх врахування для отримання результатів обґрунтування ефективності проекту. Цим двом 
напрямкам відповідають методи обґрунтування ставки дисконту та методи оцінки ризиків 
інвестиційних . проектів. Також існує новий напрямок - використання методів непрямої логіки – для 
перевірки отриманих результатів на «здоровий глузд». 

Аналіз стану оцінки ризиків інвестиційних проектів в Україні виявив необхідність створення 
спеціальної методики, яка б мала систематизований підхід до цього питання, удосконалювала деякі 
методи, використання, яких неможливе в сучасних умовах. 

Такою методикою є система, яка об'єднує майже всі відомі методи оцінки та врахування 
ризику. Вона представлена у вигляді алгоритму. 

Формулювання ідеї є початковим етапом будь-якої проекту. Для створення бізнесу необхідно 
залучення трьох складових: ідеї, особистості та капіталу [30]. В разі відсутності однієї із складових 
проект приречений на загибель. 
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Перша експертиза вихідних даних проводиться по двом напрямкам: 
- несуперечність законодавству; 
- адекватність реальним умовам. 
Якщо ідея проекту передбачає створення заводу по виробництву важких наркотиків, то 

непотрібно розраховувати показники ефективності, тому, що це заборонено законодавством і таке 
виробництво не можливо буде легальне відкрити. 

Адекватність реальним даним стосується відповідності умов проекту до зовнішніх обставин. 
Так, наприклад, міжнародні інвестори висувають умови підприємствам для надання кредиту, які 
передбачають: наявність заставного майна в розмірі мінімум 200% від величини кредиту, 30% участь 
підприємства в проекті власним капіталом та мінімум два роки існування підприємства. 

Якщо на цьому етапі виникають перешкоди, то або змінюється (модифікується) ідея проекту, 
або проект визнається «мертвим». 

Якщо даний етап дає позитивну відповідь, наступним кроком є визначення функції цілі. Функція 
цілі містить перелік критеріїв оцінки проекту. 

Критерії оцінки ефективності проекту залежать від типу проекту, який оцінюється [6]. Якщо 
відсутні обмеження у виборі проекту по доступності грошей і при цьому знак потоку нестабільний, 
необхідно використовувати NPV. Якщо такі обмеження відсутні, а знак потоку стабільний, то 
використовуються критерії NРV та IRR.. В тому випадку коли існують бюджетні обмеження, а вигоди 
та витрати змінюють знак не більше одного разу, застосовують РІ та ІRR. Коли постає необхідність 
обрання одного з взаємовиключних проектів, обирають - NPV. За високого ступеня непевності 
головним показником виступає період окупності. РВР використовується у рішень, що приймаються, від 
забезпечує певну швидкість розрахунків. Звичайно великих компаніях при оцінці відносно малих 
проектів. Через велику кількість рутинних найкращім варіантом є застосування всіх показників, 
оскільки це збільшує можливості аналізу і дає більш повну картину того, що відбувається. 

Для обґрунтування ставки дисконту застосовуємо метод САРМ для Європейського ринку. 
Безризикова ставка та надбавка за специфічний ризик дорівнюють європейським показникам. 
Коефіцієнт «бета» використовує для аналогічної галузі в Європі. Після отримання Європейської ставки 
дисконту помножаємо її на коефіцієнт для отримання значення ставки в Україні. Коефіцієнт, що 
визначено експертне, з урахуванням [10] дорівнює 1,5. 

Надбавка за систематичний ризик повинна враховувати всі ризики, які притаманні країні І 
встановлюється у розмір середньоринкової доходності фірм без ризикової складової. З огляду на 
вище згадані обставини, застосування такої інформації неможливе. На думку іноземних інвесторів, 
додатковий ризик капіталовкладень в Україну становить 8-10%. Отже, сума безризикової складової та 
ризику країни складає 14-18%. 

Надбавка за специфічний ризик проекту визначається за допомогою метода експертних 
оцінок. Якщо підприємство входить до категорії малих, то також додаються премії за ризик розміру. Це 
пояснюється слабким імунітетом" таких підприємств. 

Таким чином, визначені двома методами ставки дисконту повинні співпадати, або мати 
близьке значення. Якщо результати розрахунків достовірні, то ставки будуть мати приблизно 
однакове значення. В такому випадку робиться зведення – знаходиться середнє з двох значень, або 
перевага надається якомусь з підходів. 

Таким чином, виконавши алгоритм, отримаємо певну кількість значень ставки дисконту, а отже 
значень NPV(в залежності від кількості застосованих методів). Отримані значення порівнюємо між 
собою. Якщо розходження не перевищують 10%, то обґрунтування вважається достовірним і 
відбувається - перехід до останнього кроку. Якщо результати не співпадають відбувається повернення 
до початку алгоритму і обґрунтування послідовно перевіряється, оскільки це свідчить про помилку в 
якомусь з методів. 
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МЕХАНІЗМИ ОЦІНЮВАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Автор: Раджабова Ю. 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
За сучасних умов розвитку ринкових відносин в Україні одним із найважливіших завдань 

підприємств є зміцнення своїх ринкових позицій та розширення діяльності. У зв’язку з цим, все більше 
уваги з боку керівників великих підприємств та бізнес-консультантів приділяється поняттю 
«капіталізація». 

Капіталізація вважаєтьсяпоказником, що характеризує рівень розвиткупідприємства, його 
конкурентоспроможності, стійкості та інвестиційної привабливості. Саме тому все більше уваги з боку 
спеціалістів фінансового ринку, науковців та управлінців-практиків приділяється 
вдосконаленнюмеханізмів її оцінки. 

Як зазначає І. П. Булєєв, у сучасній економіці поняття «механізм» застосовується для того, 
щоб підкреслити характер динамічності соціально-економічних процесів, а також як використання 
ресурсів для одержання позитивного ефекту [1].Симбіоз системного та процесного наукових підходів 
використовується в механізмах оцінювання капіталізації, що перетворюють рух потенціалу 
підприємства. Саме такі механізми оцінювання капіталізації потенціалу підприємства виконують 
різноманітні процеси, що відрізняються за призначенням. 

Механізми оцінювання капіталізації потенціалу підприємства визначають внутрішній устрій 
певної системи процесів і слугують для перетворення руху в системі. В свою чергу, капіталізація 
потенціалу підприємства становить процес ідентифікації, перетворення спектру стратегічних 
можливостей і залучених активів підприємства в капітал, чи у вартість, здатну приносити нову вартість 
[2]. А потенціал підприємства представляється, як система процесів на підставі системного і 
процесного підходу і з точки зору, що «процесний підхід фокусує увагу на дослідженні 
взаємозалежних функцій управління системою [3, с. 52] і є принциповим елементом оцінювання 
капіталізації потенціалу підприємства. 

У результаті проведених досліджень виявлено, що аналізування, а відповідно й оцінювання 
стану капіталізації підприємств проводиться за різними методиками. З цих міркувань, випливає 
необхідність розроблення методу комплексного аналізування капіталізації та її впливу на загальну 
вартість підприємства (рис. 1). 

Показник вартості капіталу підприємства виступає базовим вимірником обґрунтування 
ефективності фінансових інвестицій на підприємницьку діяльність. Цілком очевидно, що розвиток 
будь-якого підприємства неможливий без детального аналізування вартості його капіталу, результатів 
діяльності за кілька років, що дає усі підстави для прогнозування можливих перспектив та вироблення 
механізму ефективного управління цим процесом з метою прийняття раціональних управлінських 
рішень. 

Розвиток механізмів оцінювання капіталізації потенціалу підприємства – це природний процес, 
який відбувається в стратегічному управлінні та спрямований на перетворення руху потенціалу в 
системі процесів з метою збільшення розміру власних коштів. 

 
Рис. 1. Метод комплексного аналізування капіталізації та її впливуна вартість загального капіталу 

підприємства 
Запропонований метод комплексного аналізування капіталізації дає можливість розрахувати 

показник капіталізації будь-якого підприємства, в тому числі машинобудівної галузі. Причому, 
характеристика комплексності методу полягає в тому, що в процесі аналізування відображається 
рівень забезпеченості підприємства матеріальними і нематеріальними ресурсами, ступінь оновлення 
капіталу, розраховується вартість усього наявного капіталу підприємства з урахуванням умов 



 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 

95 

 

капіталізації, а отриманий результат свідчитиме про загальний рівень розвитку підприємства та його 
перспективи на майбутнє. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
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Науковий керівник:д.е.н., доцент Єфімова Ганна Вікторівна 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

В епоху економічної та фінансової кризи управління ризиками є найбільш актуальною 
проблемою, що встає перед українськими промисловими компаніями. Процеси глобалізації стають ще 
одним джерелом економічних ризиків, тому використання основ ризик-менеджменту в управлінні 
сприятиме досягненню цілей і завдань підприємств, хоча і, безумовно, не зведе ступінь ймовірності 
появи різного роду ризиків до нульової позначки. 

Вагомий внесок у дослідження проблем економічної безпеки підприємств зробили:Єфімова 
Г.В.,Письменна Т.В., Мостенська Т.Л.,Стешенко О. Д., Посохов І. М. та інші науковці. 

На основі опрацьованих наукових робіт я виділила найважливіші функціональні елементи 
управління ризиками. 

Існують різні види ризиків: ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності, інвестиційний 
ризик, операційний ризик, юридичний ризик, податковий ризик; 
інформаційнийризик та маркетинговийризик. 

Управління ризиками - це процеси, пов'язані з ідентифікацією, аналізом ризиків та прийняттям 
рішень, які включають максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання ризикових 
подій.  

Функціональні елементи управління ризиками: 
1. Ідентифікація.Проведення незалежної оцінки виявлених ризиків. 
2. Аналіз інструментів і методів, які будуть використані. 
3. Аналіз.(проведення оцінки ймовірності; створення категорій ризику ; оцінка впливу ризиків; 

визначення тяжкості ризику; визначення термінів, коли ризикова подія, ймовірно, відбудеться.) 
4. Планування і реагування. (розроблення відповідного плану реагування на ризики; визначення 

відповідного методу управління ризиками). 
5. Спостереження і управління. (визначення форми огляду і частоти виникнення для всіх класів 

ризиків, подання щомісячних доповідей за ризиками). 
На мою думку реагування та визначення методу управління ризиками найважливіша з 

процедур ризик-менеджменту.Саме на цьому етапі визначаються подальші дії підприємства з точки 
зору реагування на ризики.Приймаючи рішення, необхідно враховувати багато чинників, а саме : 

• співвідношення величини ризику і доходу  (при тому, що чим більш прибутковий проект, тим 
вище ступінь ризику при його реалізації).  

• фактори пов’язані з видом ризику: систематичні-політичні ,юридичні, природні, тощо;та 
несистематичні: пов'язані з виробництвом (невиконання плану продажів, робіт, обсягів виробництва і 
т.д.); пов'язані з фінансовими втратами (недоотримання прибутку від проекту, недолік ліквідності 
продукції); пов'язані з ринковою ситуацією (нестабільність цінової політики, нові конкуренти в ніші 
бізнесу). 

Правильний вибір варіанту дій у випадку виявлення ризиків визначає мінімізацію втрат від 
впливу та приводить до стійкого розвитку підприємства або до зберігання на стабільному рівні 
функціонування. 

Залежно від характеру впливу методи управління ризиками поділяються на групи: 
Відмова від ризикуо значає відмову від реалізації заходу (проекту), пов'язаного з ризиком- 

доцільна при прийнятті рішень з дуже високим ризиком (відмова від взаємодії з сумнівним 
контрагентом, відмова від проекту з невизначеним попитом, відхід з ринку в країнах з нестабільною 
політичною системою) 

Метод зниження ступеня ризику спрямований на скорочення ймовірності та обсягу 
непередбачених утрат. Особливо необхідна при здійсненні інноваційних проектів- застосовується 
диверсифікація  бізнесу, а саме такі види: 
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• диверсифікацію діяльності (збільшення кількості придатних до використання технологій, 
розширення асортименту продукції чи спектра послуг, орієнтація на різні соціальні групи споживачів, 
на підприємства різних регіонів) 

• диверсифікацію ринків збуту (діяльність одночасно на кількох ринках збуту, розподіл поставок 
між значною кількістю споживачів); 

• диверсифікація закупівлі сировини та матеріалів (взаємодія з великою кількістю 
постачальників). 

Метод збереження ризику означає, що прийнято рішення не змінювати план проекту в зв'язку з 
ризиком або немає іншої відповідної стратегії реагування на ризики. Використовується в наступних 
ситуаціях: 

- коли виключити всі ризики з проекту малоймовірно; 
- наслідки ризику настільки великі, що недоцільно розробляти варіанти його передачі з метою 

зменшення впливу на проект; 
- ймовірність ризику і його наслідки малі, його можна прийняти, оскільки вартість розробки заходів 

з управління ризиком перевершує вартість наслідків. 
Передача відповідальності за ризик передбачає перекладення негативних наслідків загрози з 

відповідальністю за реагування на ризик частково або повністю на третю сторону, але сам ризик при 
цьому не усувається. Найбільш ефективний метод щодо фінансових ризиків. Передача ризику 
практично завжди передбачає виплату премії за ризик стороні, що приймає на себе ризик. 

Інструменти передачі ризиків включають в себе страхування, гарантії виконання контракту, 
порука і гарантійні зобов'язання, прописування умов в контракті.Переваги методу: 

• обмеження можливої зони впливу ризику; 

• невисока вартість використання методу в порівнянні з можливими втратами; 

• не вимагає залучення штатних фахівців з управління ризиками; 

• може застосовуватися для конкретних проектів. 
Таким чином, на основі вищесказаного можна прийти до висновку що управління ризиками для 

забезпечення життєздатності та ефективності діяльності підприємства, є циклічним і безперервним 
процесом, який координує та спрямовує основні види діяльності, а також є істотним чинником в 
підтримку і підвищення стабільної діяльності підприємства 

Список використаних джерел: 
1. Єфімова Г.В. Систематизація та ідентифікація загроз діяльності підприємства як передумова 

управління його економічною безпекою / Г.В. Єфімова, С.М. Марущак // Вісник соціально-економічних 
досліджень. Збірник наукових праць Одеського національного економічного університету. – Одеса: 
ОНЕУ, 2013. – Вип. 1 – С. 77-85. 

2. Письменна Т.В. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства // Журнал -Наукові 
праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки.- Кіровоград: КНТУ, 
2015. С.100-106. 

3. Посохов  І. М. Дослідження існуючих підходів до управління ризиками корпорацій// ЖурналВісник 
Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва.- 
Харків: ХПІ, 2012-С.37-47. 

4. Башинська І. О. Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві/ І.О Башинська, А.А 
Полещук, А.В Мотова// Науковий журнал «Причорноморські економічні студії».- Одеса: ОДПУ, 2017- 
Випуск 17- С.91-94. 

 
УДК 65.011.12 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Автор:Тимошенко Оксана Василівна 

Науковий керівник:д.е.н., доцент Єфімова Ганна Вікторівна 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Моделювання процесу реструктуризації дозволяє визначити логічну послідовність проведення 
заходів процесу реструктуризації, обрати оптимальний варіант в залежності від стану розвитку 
підприємства. Проте для реалізації моделі реструктуризації необхідно розробити механізм управління 
процесами реструктуризації, який повинен забезпечити ефективне впровадження проектів змін на 
підприємствах. Міжнародний і вітчизняний досвід свідчить про те, що реструктуризація 
машинобудівних підприємств – це особливий процес, який підпорядковується значній кількості 
особливостей і обмежень функціонування підприємства, і здійснювати правильне управління ним 
можливо за умови визначення чіткої мети, концепції реструктуризації та глибокого розуміння кожного 
із його етапів і методів, з допомогою яких необхідно діяти. Управління реструктуризацією відрізняється 
від звичайних технологій та форм управління. Причинами цього є наступні особливості: головною 
метою управління реструктуризацією в умовах інтеграційних процесів є забезпечення стійкого 
положення підприємства на ринку та його стабільно стійкого фінансового стану за будь-яких змін в 
макроекономічному середовищі; у межах реалізації програми реструктуризації використовуються 
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інструменти стратегічного менеджменту (майже не застосовується інструментарій поточного 
управління виробництвом або господарською діяльністю); в основі програми реструктуризації лежить 
процес постійних і послідовних інновацій в усіх сферах діяльності підприємства; управління 
реструктуризацією спрямовано на використанні механізмів, що дозволять досягти поставленої мети з 
найменшими витратами ресурсів.  

На підставі оцінки різних підходів до трактування сутності процесу дійшли висновку, що процес 
реструктуризації найбільш детально може бути представлений у вигляді послідовно здійснюваних 
етапів, які детально описані.На кожному із етапів реструктуризації використовуються певні методи для 
оцінки доцільності і ефективності різних процедур, проектів і заходів реструктуризації. На кожному 
етапі і на кожному окремо взятому підприємстві доцільним є застосування окремо визначених методів. 

Реалізація запропонованого нами механізму відбувається під впливом зовнішніх факторів, але 
із обов’язковим врахуванням внутрішніх, і зокрема, реальної моделі (стану) розвитку машинобудівного 
підприємства. На підставі оцінки реального стану машинобудівного підприємства можна здійснити 
обґрунтований вибір першочергових процедур оперативної реструктуризації, та забезпечити 
обґрунтоване управління процесом реструктуризації. 

Запропонована нами модель вибору напряму реструктуризації (RS-модель) базується на 
оцінці фінансово-економічного стану підприємства.  

Достовірна оцінка потребує аналізу різних сторін фінансово-економічної діяльності 
підприємства: прибутковості активів та вкладень, ліквідності активів, фінансової стійкості. Тому нами 
визначено економічні показники, які, з однієї сторони, дозволяють зробити висновки про ефективність 
господарської діяльності підприємств, а з іншої – вони є досить простими у розрахунках. Для оцінки 
норми грошових резервів використовуються коефіцієнти ліквідності.  

Коефіцієнт покриття показує рівень покриття оборотними активами оборотних пасивів. 
Фінансова стійкість підприємства оцінюється за допомогою показника автономії. Ефективність 
використання капіталу підприємства, його складових та джерел формування оцінюється групою 
показників рентабельності. Визначені нами показники для розрахунку RS-моделі будуть використані 
для кожного машинобудівного підприємства.Одержані результати розрахунків є основою для 
визначення показника RS, який є результуючим показником моделі вибору напрямку реструктуризації 
(RS-моделі).  

Показникиоцінки стану машинобудівного підприємства для розрахунку RS-моделі мають різні 
кількісні оцінки, які трансформуються в рангові. Після визначення експертним шляхом вагових 
коефіцієнтів для кожного рангу, вони згруповуються в інтегральний показник. 
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В  умовах жорсткої конкуренції в світі  активна інноваційна діяльність на підприємстві сприяє 

досягненню їм конкурентних переваг. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває розгляд 
комплексу питань щодо інноваційної діяльності підприємств і, зокрема, інноваційного потенціалу як 
системного показника, що характеризує рівень ефективності підприємства у реалізації стратегії 
інноваційного розвитку. 
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Потенціал визначається як можливість (здатність) здійснювати певні дії, досягати певні цілі, 
вирішувати якісь завдання з максимальним  використанням наявних ресурсів.  

Інноваційний потенціал підприємства являє собою сукупність інноваційних ресурсів, які 
перебувають у взаємозв’язку, та умово-забезпечуючих чинників (процедур), які створюють необхідні 
умови для оптимального використання цих ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів 
інноваційної діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому [2]. Саме 
інноваційний потенціал являється комплексною характеристикою спроможності  підприємства до 
інноваційної діяльності. Він формує можливості і забезпечує реалізацію інноваційної діяльності. 

Інноваційний потенціал підприємства є складною, динамічною системою, що складається з 
підсистем: 

– техніко-технологічний потенціал; 
– фінансовий потенціал; 
– кадровий потенціал; 
– інформаційний потенціал; 
– організаційно-управлінський потенціал; 
– науково-дослідний потенціал. 

Кожна з підсистем інноваційного потенціалу залежить від оптимального поєднання окремих 
видів ресурсів і  рівня організації виробництва. 

Наша країна за роки самостійності так і не змогла зайняти гідне місце серед інноваційно-
розвинутих країн і продовжує залишатися в глибокій технологічній залежності. Головна причина 
інноваційної пасивності пов’язана не з відсутністю фінансових можливостей, а скоріше з якістю 
інноваційного менеджменту. Можна констатувати небажання і невміння опановувати нові технології. В 
зв’язку з цим, доцільно доповнити структуру інноваційного потенціалу мотиваційною складовою. 
Досвід свідчить, що за наявності достатньої кількості матеріальних і фінансових ресурсів, але за 
відсутністю зацікавленості і вмотивованості, як працівників, так і керівників інноваційна діяльність на 
підприємстві приречена на провал.  

Узагальнення як вітчизняних, так і зарубіжних наукових досліджень дозволили сформулювати  
принципи формування мотиваційної складової інноваційного потенціалу. Пропонуємо такі принципи 
формування мотиваційної системи: 

– системність; 
– оперативність; 
– комплексність; 
– оптимальність; 
– справедливість; 
– ієрархічність. 

Принцип системності допомагає збалансовано розглядати взаємозв’язок між різними 
функціональними підрозділами підприємства, а також між керівниками і виконавцями. 

Принцип оперативності визначає, що винагорода повинна співпадати з досягненням 
результату у часі і якнайшвидше отримуватись робітником для підтримки мотиваційної сили діючих 
чинників. 

Принцип комплексності пропонує використовувати багатий спектр розроблених теорій 
мотивації в залежності від обраного підходу, виду і повноти інформації аналізованих робітників. 

Принцип оптимальності допомагає з переліку матеріальних і нематеріальних заохочень 
вибрати для виконавця найбільше  бажану винагороду в даний момент часу в даних обставинах. 

Принцип справедливості буде сприяти створенню і підтримці комфортної психологічної 
обстановки між співробітниками різних рівнів. Крім того він повинен забезпечити відповідність 
розміру винагороди працівника результатам його праці. 

Принцип ієрархічності повинен враховувати зміну мотиваційних чинників працівника при 
переході з однієї ієрархічної ступені на іншу. 

Практика розвитку інноваційної діяльності розвинених країн показує, що  мотиваційна 
складова інноваційного потенціалу підприємства є обов’язковою, так як мотивований персонал 
сьогодні являється ведучим фактором виробництва. Н.О. Амосов, класифікуючи всіх працівників 
підприємства на споріднені категорії (робітники, службовці, фахівці, керівники), він зробив висновок, 
що їх потенціал, з урахуванням особливостей психології й фізіології людини, «діапазон відмінностей 
за набором потреб і сили характеру» співвідноситься як 1: 3. Тобто найбільш обдаровані, 
кваліфіковані, відповідальні, здатні працівники однієї і теж категорії (кваліфікаційної групи) можуть 
дати в три рази вищі кінцеві результати в процесі своєї трудової діяльності в порівнянні з їх 
антиподами (самими низко кваліфікованими, безвідповідальними працівниками) [ 1, с.43]. 

Недотримання принципів формування  системи мотивації може негативно вплинути на 
продуктивність праці персоналу, погіршити морально-психологічний клімат на підприємстві, 
дестабілізувати роботу інноваційного процесу на підприємстві. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Автор: Федорович Ілля Миколайович 

Вдала діяльність підприємств безпосередньо залежить від їх здатності до інноваційного 
розвитку. А базовою складовою здійснення таких нововведень є інноваційний потенціал, який являє 
собою сукупність елементів, які необхідні для вирішення конкретних виробничих завдань[1, с. 25]. 
Інноваційний потенціал підприємства представляє собою сукупність новітніх ресурсів, які  
перебувають у взаємозв'язку, та чинників (процедур), які створюють необхідні умови для використання 
цих ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів інноваційної діяльності та підвищення 
конкурентоспроможності підприємства у цілому [2]. 

Інноваційний потенціал підприємства залежить від ряду чинників, що визначають його 
формування, розвиток і рівень використання. На процес формування інноваційного потенціалу 
впливають в основному такі фактори як: стан інноваційного клімату регіону діяльності підприємства; 
особливості інноваційної діяльності підприємства; розвиненість і гнучкість оргструктури управління 
інноваційною діяльністю, системи мотивації; оптимізація комплексу маркетингу[3]. 

Система підприємства, яка реалізує інноваційну діяльність, складається з:  

• зовнішнього оточення, що має вхід – компоненти, які надходять у систему (сировина, 
устаткування, інформація тощо), вихід  

• інноваційна продукція, яка випускається підприємством як системою, зв‘язки із зовнішнім 
середовищем та зворотний зв‘язок;  

• внутрішньої структур - сукупності взаємозалежних компонентів, які забезпечують процес 
впливу суб‘єкта управління на об‘єкт і досягнення цілей інноваційної діяльності системи. 

Інноваційна діяльність підприємства повинна бути спрямована на політику нововведень, це 
дозволить підприємству функціонувати, а також уникати кризових ситуацій та займати лідируючі 
позиції у своїй галузі. 

Від ресурсів підприємства залежить вибір стратегії інноваційного розвитку. Якщо у підприємства 
є всі необхідні ресурси, то воно може слідувати стратегії лідера, розробляючи та впроваджуючи нові 
або базисні інновації. 

При виборі певної стратегії розробки та впровадження нових технологій не потрібно 
обмежуватися оцінкою та обліком факторів тільки інноваційної сфери, оскільки у наш час такий підхід 
є неефективним.Причиною тому є різке скорочення строку дієвості інновацій, що викликає підвищення 
інтенсивності появи на ринку все нових і нових товарів та послуг. Практично щоденне відновлення 
асортиментних рядів на окремих товарних ринках приводить до того, що інноваційні товари, або 
сьогоднішні новинки, назавтра такими вже не є. На їхню зміну приходять інші інновації. За таких умов 
нові технології дуже швидко стають поточними, або навіть застарілими продуктами [4]. 

Отже, в умовах ринкових відносин перевагами у розвитку виробництва є інновації, оскількивони 
провокують створення конкурентоспроможної продукції. Для розробки стратегії інноваційного розвитку 
та визначення інноваційного потенціалу підприємства потрібно брати до уваги можливості 
інноваційної сфери та аналізувати ресурси для виробництва інновацій. 
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Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова  
Фінанси підприємств є інструментом економічного стимулювання, контроль за станом економіки 

країни та управління нею. Вони, беруть участь у вартісному розподілі створеного внутрішнього 
валового продукту, забезпечуючи формування та використання доходів грошових фондів, 
безпосередньо пов'язані з іншими економічними категоріями та інструментами господарського 
механізму: комерційним розрахунком, ціною кредитом. 

Фінансові ресурси підприємств - це їх власний та залучений грошовий капітал, який вони 
використовують для формування власних активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з 
метою отримання доходу, прибутку. 

Фінансовий механізм підприємства - це система управління фінансами, призначена для 
організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на 
кінцеві результати його діяльності. 

Значення управління фінансами підприємств полягає в такій організації роботи фінансових 
служб, яка дає змогу залучали додаткові фінансові ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати їх із 
найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на фінансовому ринку. 

Сутність поняття фінансового управління можна трактувати як інструмент реалізації фінансів та 
фінансової політики, як сукупність методів впливу на організацію і використання фінансових відносин 
та фінансових ресурсів, як сукупність управлінських структур і фінансового апарату на всіх рівнях 
управління підприємством. 

Функціонування будь-якої системи управління фінансами здійснюється в рамках чинних 
законодавчих актів і нормативної бази. У вітчизняній теорії та практиці питання стратегічного 
управління діяльністю підприємства до цього часу недостатньо розроблені. Частково це пояснюється 
тим, що функція стратегічного управління тривалий час належала державі. Крім того, дається взнаки 
недосконалість правового, законодавчого, економічного регулювання в державі, а також 
нестабільність законодавчої бази, відсутність практичного досвіду у фахівців. 

Серед основних принципів управління обіговим капіталом варто виділити такі: 
 - наукова обґрунтованість процесу управління; 
- комплексність реалізації стратегічної та тактичної мети діяльності, врахування внутрішніх та 

зовнішніх чинників функціонування обігового капіталу, управління об'єктами обігових активів та 
джерелами їх фінансування;  

-альтернативність варіантів розроблення управлінських рішень; регламентованість внутрішніми 
нормативними та регулятивними положеннями; демократичність у розробленні та обговоренні рішень;  

-відповідальність кожного менеджера за результати управлінської праці; 
- безперервність процесу управління відповідно до стадій кругообігу обігових коштів.  
Управління фінансами підприємств включає також сферу формування, розподілу та 

використання прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Розподіл прибутку є однією 
з форм реалізації економічних інтересів учасників процесу відтворення. Так, у результаті фінансово-
господарської діяльності підприємств держава одержує свою частку у вигляді податків, підприємство - 
у вигляді чистого прибутку, а працівники - від розподілу і використання частини прибутку. Від 
регулювання розподілу чистого доходу залежить мотивація розвитку виробництва, можливість 
дальшого збільшення прибутку. 
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ УКРАЇНИ 
Автор: Халявко С.А. 

Науковий керівник:  Карась П.М. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Активізація інтеграційних процесів у міжнародному економічному середовищі зумовлює 
необхідність підвищення конкурентоспроможності національної економіки, що, передусім, можливо 
реалізувати за рахунок розширення масштабів виробничого сектора. Однак для розвитку підприємств 
недостатньо лише власного фінансування, тому виникає необхідність зовнішнього залучення коштів, 
важливою складовою яких можна вважати надходження від банківських установ як у формі кредитних, 
так і інвестиційних ресурсів, що викликає необхідність дослідження взаємовідносин банків і 
підприємств у розрізі кредитно-інвестиційної діяльності, що є особливо актуальним для Україні, 
враховуючи домінантну роль банків у складі фінансових посередників.  

На макрорівні кредитно-інвестиційні операції банків забезпечують стимулювання розвитку 
реального сектора економіки за рахунок надходження фінансових ресурсів, тоді як на рівні банків 
результатом кредитно-інвестиційної діяльності виступає одержання додаткових доходів, а також 
можливості участі у статутному капіталі підприємств чи інтеграції банківських і виробничих установ у 
спільні структури.  

Основним показником, який дозволяє більш повно охарактеризувати діяльність банків у сфері 
інвестиційного кредитування, виступає кредитно-інвестиційний портфель. Сутність кредитно-
інвестиційного портфеля визначають як «цілеспрямовано сформовану сукупність об’єктів фінансового 
та/або реального інвестування, призначену для реалізації попередньо розробленої стратегії, що 
визначає інвестиційну мету банку». Джерелами формування кредитно- інвестиційного портфеля 
банків виступають як власні, так і позикові та залучені фінансові ресурси, що передбачає зміну його 
обсягів пропорційно масштабам розвитку банківської сфери. 

Серед основних причин стримування інвестиційної діяльності банків можна виділити такі:  
- невідповідність термінів ресурсної бази та інвестиційних проектів (на сьогодні значну частку в 

структурі пасивів банку становлять короткострокові ресурси, тоді як здійснення інвестицій передбачає 
довгостроковий характер);  

- низький рівень платоспроможності позичальників (суб’єкти господарювання не завжди в змозі 
надати достатні гарантії щодо повернення отриманих кредитів); 

- значний рівень ризиків інвестування для банків (нестабільність стану національної економіки не 
дозволяє прогнозувати результат реалізації інвестиційних проектів підприємствами та, відповідно, 
рівень рентабельності інвестованих ресурсів);  

- високі ставки відсотка за кредитами (ризикованість інвестиційних кредитів є однією з причин, 
що стимулює банки підвищувати ставки для забезпечення дохідності операцій).  

З метою розкриття наявного потенціалу банків у сфері інвестиційного кредитування в умовах 
економіки України доцільним є впровадження ряду заходів за такими напрямками:  

- розробка моделі оцінки ризиків інвестиційного кредитування, яка дозволить оптимізувати спів-
відношення «ціна – ризик» при встановленні ставки відсотка банками на даний вид послуг;  

- удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що забезпечить формування 
стійкого механізму співпраці банків і підприємств реального сектора в процесі надання інвестицій;  

- обмеження обсягів фінансування дефіциту Зведеного бюджету за рахунок коштів від реалізації 
операцій з продажу облігацій внутрішньої державної позики на первинному ринку, що сприятиме 
реструктуризації портфеля цінних паперів банківських установ на користь інвестицій у цінні папери 
підприємств;  

- впровадження державної підтримки фінансової стійкості підприємств, які реалізують інвести-
ційні проекти, що сприятиме зниженню рівня ризиків інвестиційних кредитів банків та, відповідно, 
відсоткової ставки за ними, що забезпечить зростання їх обсягу.  

Висновки. Кредитно-інвестиційна діяльність банків є важливим джерелом розвитку реального 
сектора економіки, забезпечуючи тісний зв'язок між секторами юридичних осіб, фізичних осіб і 
банківських установ. Однак проведене дослідження стану банківського інвестиційного кредитування в 
останні роки свідчить про недостатній рівень розвитку даної сфери при наявності вагомого потенціалу 
до її розширення, про що свідчать значні обсяги споживчого кредитування, реалізовані банками. 
Розглядаючи заходи, які дозволять підвищити масштаби кредитно-інвестиційної діяльності банків, 
варто зазначити, що, передусім, стимулювання даної сфери варто розпочати зі створення стабільних 
умов розвитку економіки, що передбачає стійку нормативно-правову базу та режим оподаткування, 
підтримку фінансової стійкості учасників інвестиційних проектів, а також розробку чіткого механізму 
зниження ризикованості банківського інвестиційного кредитування.  
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УДК 336 
УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ РЕСУРСІВ БАНКУ З ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ 

Автор: Шепель Ю.А.  
Науковий керівник: Карась П.М. 

Національний університет кораблебудування  імені адмірала Макарова 
Грошово-кредитна система національної економіки сприяє розвиткові промисловості і торгівлі, 

уможливлює реалізацію економічних інтересів суб’єктів господарювання, дозволяє органам 
державного управління, підприємствам і фінансовим організаціям виконувати функцію соціального 
захисту населення. Одним із важливих завдань грошово-кредитної системи є акумулювання 
фінансових ресурсів, які необхідні для реалізації кредитних та інвестиційних проектів. Це завдання 
виконують банківські і парабанківські установи шляхом залучення коштів фізичних і юридичних осіб. 
Огляд та узагальнення статистичної інформації дозволяє стверджувати, що серед способів 
акумулювання фінансовими установами вільних грошових коштів провідне посідають банківські 
депозити, проте динаміка зміни обсягу депозитів у банківських установах є нестійкою і має 
біфуркаційний характер. Причина полягає в тому, що клієнти банків упродовж багатьох років мали 
об’єктивні і суб’єктивні підстави для втрати довіри до банківської системи. Як наслідок, існує гостра 
необхідність поглиблення теоретичних і методико-прикладних положень щодо ідентифікування 
економічної сутності категорії «депозит», обґрунтування важливості формування депозитної бази 
банків для розвитку національної економіки, аргументування економічних переваг фізичних осіб і 
суб’єктів господарювання від заощадження коштів тощо. 

Банківські установи займаються в основному посередницькою діяльністю, яка полягає в 
залученні вільних грошових ресурсів від суб’єктів господарювання та населення і розміщенні цих 
ресурсів на ринку кредитів, валютному і фондовому ринках. Саме за таких умов для банків важливе 
значення мають операції з акумулювання коштів та їх розміщенням на найбільш вигідних умовах. Від 
операцій з акумулювання коштів залежить розмір ресурсів банку та масштаб їхньої діяльності. Беручи 
до уваги значну кількість публікацій у вітчизняній і зарубіжній літературі, поняття «банківські ресурси» 
науковцями трактується багатозначно. Досліджуючи проблему залучених ресурсів (депозитів) банку, 
насамперед потрібно розглянути сутність і склад банківських ресурсів. 

У вітчизняній і закордонній економічній літературі існує багато визначень поняття «депозит». 
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», депозит – це кошти в готівковій або 
в безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їхніх іменних 
рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого 
строку і підлягають виплаті вкладникові відповідно до законодавства України та умов договору. 
Депозит – це грошові кошти, які внесені в банк клієнтами, зберігаються на їхніх рахунках і 
використовуються згідно з укладеною угодою та банківським законодавством. 

Депозит, як згадувалось вище, залучається на умовах повернення, платності та строковості. 
Отже, умова повернення означає те, що вклад має бути повернутий на першу вимогу клієнта або на 
умовах повернення зі сплином установленого в угоді строку. Друга умова платності полягає у сплаті 
банком суми депозиту і нарахованих за ним процентів. Під третьою умовою строковості слід розуміти, 
що банк укладає з вкладником договір на певний строк, після якого кошти мають бути повернуті 
вкладникові разом із нарахованими відсотками.  

Отже, вкладник розміщує на депозит не просто гроші чи грошові кошти, він розміщує вільні 
кошти, які зараз не потрібні, а відкладаються на майбутнє використання. Щодо напряму, то банк 
зацікавлений у тому, щоб найефективніше вкласти залучені ним ресурси, що в кінцевому підсумку 
приносить максимальний прибуток. 

Висновки. Зроблено огляд та аналіз наявних підходів до визначення категорії «депозит» і її 
похідних понять – «депозитні ресурси» і «банківські ресурси». Побудовано класифікацію банківських 
ресурсів за сутнісними ознаками та уточнено сутність категорії «депозит». 
 
УДК  336.02 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 
Автор: Яковлєва О.С. 

Науковий керівник: Рогов Г.К. 
 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Важливою рисою корпоративного сталого розвитку є обґрунтована дивідендна політика. Її зв’язок 
з інтересами, передусім, міноритарних акціонерів та вплив на ринковий курс акцій, в істотній мірі, 
визначають сталий розвиток у соціальному та економічному вимірах. В останніх дослідженнях 
дивідендної політики акціонерних товариств обґрунтовується сутність та зміст дивідендної політики, 
аналізуються практика та механізми прийняття рішень щодо порядку нарахування та виплати 
дивідендів акціонерними товариствами в Україні, а також вплив дивідендних виплат на ринкову 
вартість акцій. Проте, специфіка розподілу чистого прибутку українських публічних акціонерних 
товариств (ПАТ), причини, що їх обумовлюють, а також економічні та соціальні наслідки залишаються 
недостатньо дослідженими. 
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Підбиваючи підсумок спробам знайти теоретичне обґрунтування пануючої практики розподілу 
чистого прибутку українськими публічними акціонерними товариствами, можна констатувати, що її 
особливості не пояснюються жодною відомою концепцією дивідендної політики, розробленою для 
певного рівня розвитку фондового ринку. ЇЇ наслідками є витіснення дрібних і середніх інвесторів із 
кола безпосередніх власників корпоративних прав ПАТ, ескалація збільшення концентрації капіталу та 
зменшення можливостей залучення фінансових ресурсів у процесі емісій цінних паперів. В аспекті 
проблеми забезпечення сталого розвитку це означає суттєву обмеженість його фінансової бази, а 
також слабкі стартові позиції та потенціал за корпоративною складовою його соціального виміру. 

Загальною причиною неприйняття переважною більшістю акціонерних товариств доцільності 
розробки та реалізації послідовної дивідендної політики є дуже слабка реакція українського фондового 
ринку на факти нарахування дивідендів. Його розвитку суттєво заважає не лише несприятлива 
економічна ситуація останніх років, але і відсутність стимулів, спроможних подолати укорінені 
корпоративні цільові настанови щодо пріоритетності збереження надлишкового контрольного пакету 
акцій у процесі залучення інвестицій та усунути невиправдані диспропорції у використанні внутрішніх і 
зовнішніх джерел фінансування. Недалекоглядно пояснювати нехтування дивідендною політикою 
тільки вадами корпоративного управління або незрілістю стратегічного бачення, адже українські 
холдинги, що здійснили ІРО на Варшавській або Лондонській фондових біржах, демонструють 
принципово інший підхід у питаннях формування стратегії розподілу чистого прибутку. Вирішення 
проблеми можливе лише в системі взаємовідносин «емітент цінних паперів – фондовий ринок». 

Теоретично фондовий ринок набуває зрілості по мірі розвитку ринкової економіки. Проте, ця 
закономірність не реалізується автоматично без глибоких соціальноекономічних перетворень, 
спрямованих на детінізацію економічних відносин, захист прав акціонерів, запобігання рейдерству та 
розвиток інституційного середовища. Реформування фондового ринку в сучасних умовах на базі 
адміністративних вимог і обмежень не може бути ефективним апріорі, позаяк за відсутності 
економічного інтересу сприятиме подальшій тінізації вітчизняного корпоративного сектору, експорту 
капіталу та зниженню інвестиційної активності. 

У період становлення фондового ринку важливо не лише створювати підґрунтя еволюційних змін 
у корпоративному баченні дивідендної політики, але уже сьогодні забезпечити захист прав дрібних 
акціонерів на одержання доходу від володіння корпоративними правами. В Україні, як і в деяких інших 
пострадянських державах, міноритарні акціонери є численною групою стейкхолдерів, що склалася 
внаслідок здійснення процесів корпоратизації та приватизації. За певних умов вона могла би бути 
потужним джерелом фінансових надходжень у статутний і додатковий капітал емітентів акцій. Утім 
сьогодні, де-факто, дрібні акціонери являють собою дискриміновану групу, адже вони практично 
позбавлені права на одержання щорічного доходу згідно з реальною вартістю власного капіталу, 
зазвичай не мають можливості продати акції на фондовому ринку через неліквідність дрібних пакетів, 
а належні їм акції втрачають ціну під час кожної додаткової емісії, яка, частіше за все, відбувається за 
номінальним курсом, що не відповідає реальній вартості цінних паперів, і в якої вони не приймають 
участі, з огляду на зазначені вище обставини. 

Не дивно, що більшість міноритарних акціонерів досі нічого не отримала в результаті приватизації 
та втратила інтерес до фондового ринку. Акціонери із значною участю та менеджмент акціонерних 
товариств, у свою чергу, мають складнощі з великою кількістю номінальних співвласників, які не 
відвідують загальні збори, відповідно не беруть участі в голосуванні, а їхні спадкоємці, навіть не 
бачать сенсу в оформленні спадщини на цінні папери. Більш того, стосунки з міноритаріями іноді 
дають привід для початку рейдерських захоплень. Корпоративна політика сьогодні переважно сприяє 
витісненню дрібних акціонерів. Закон України «Про акціонерні товариства» активізував цей процес, 
хоча і надав йому цивілізованих форм, встановивши процедури викупу корпоративних прав у певних 
випадках. Політика формування відносин емітентів акцій із дрібними співвласниками виявилась 
економічно неефективною, погіршивши загальний інвестиційний клімат у країні, та призвела до 
негативних соціальних наслідків. Її продовження фактично означає відмову від цільової орієнтації на 
збалансований корпоративний розвиток в економічному та соціальному вимірах. 

Ось чому важливо змінити вектор корпоративної політики щодо міноритаріїв, спрямований на їх 
цивілізоване витіснення із складу акціонерів, запровадив стимули їхньої участі в емісіях цінних 
паперів. Звернемо увагу на фактичний статус дрібних власників простих акцій у товариствах, де 
сукупна концентрація капіталу в руках акціонерів із істотною участю перевищує 75 %. Вони практично 
позбавлені права голосу, адже мажоритарні акціонери мають кваліфіковану більшість голосів, 
необхідну для вирішеннявсіх питань на загальних зборах. Таким чином, їхній статус де-факто 
відрізняється від статусу власників привілейованих акцій лише тим, що останні мають право на 
дивіденди. Дрібні пакети акцій товариств із високою концентрацією капіталу, як правило, є 
неліквідними або, принаймні, низьколіквідними. Втім вони, переважно, знаходяться у власності 
громадян України, які одержали їх в результаті приватизації державних підприємств, використавши 
свої приватизаційні сертифікати, і опинились «у заручниках» майже нерегульованих процесів 
первинного накопичення капіталу. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
В сучасних мінливих умовах конкурентного ринкового середовища на будь-яких етапах 

життєвого циклу діяльності вітчизняних підприємств часто постає проблема не просто обґрунтованої 
стратегії розвитку, а стратегії функціонування та розвитку в умовах кризи. 

Необхідність формування на підприємстві стратегій, в тому числі антикризової стратегії, зокрема 
на підприємствах машинобудівної галузі, спричинена наступними передумовами: зростанням темпів 
змін, що істотно перевищують швидкість відповідної реакції підприємств; нездатністю своєчасного 
реагування на зміни; збільшенням частоти виникнення непередбачених подій, нетипових для 
функціонування підприємства [3]. 

Виходячи з цього важливе значення у життєдіяльності підприємства та досягненні ним 
поставлених цілей відіграє вдалий вибір, розроблення та реалізація не тільки основної, базових або 
загальних стратегій розвитку, але й такої, яка могла б використовуватися не тільки в стабільних 
ринкових умовах, але й в умовах кризи. 

Так як машинобудівні підприємства вважаються спеціалізованими (однопродуктовими), то 
доцільно для таких підприємств виділяти два стратегічні рівні та відповідні їм стратегії: 
загальнокорпоративну та функціональну. Антикризову стратегію рекомендовано відносити до головної 
стратегії. 

Ми вважаємо для того, щоб побудувати стратегію кризового підприємства, потрібно вирішити 
питання про позиціонування його стану в теперішньому часі для визначення розбіжностей з його 
бажаним (очікуваним) станом у майбутньому, встановлення причин цих розбіжностей і вирішення того, 
що необхідно здійснити і в якій послідовності. 

Розглядаючи антикризову стратегію саме з такої сторони, доцільно вказати на її можливості: 
використання відкритої стратегії, що веде до зміни відношення керівництва до персоналу 
підприємства; підвищення відповідальності не тільки менеджерів усіх рівнів, але й усього персоналу за 
успішну діяльність підприємства; вдосконалення не тільки комунікаційних зв’язків (горизонтальних і 
вертикальних), але й усієї системи бізнес-комунікації як усередині, так і за межами підприємства; 
створення атмосфери повної довіри до працівників; сприяння реалізації потенційних можливостей 
працівників і прагнення до постійного удосконалювання як особистої їх роботи, так і роботи 
підприємства зокрема [2]. 

На нашу думку для визначення ролі і значення нової стратегії в умовах невизначеності, 
необхідно здійснити глибоке аналізування всіх сторін діяльності підприємства, що послужить основою 
ухвалення комплексної стратегічної програми оздоровлення економічного стану (стабілізації) і 
розвитку підприємства у майбутньому. 

Об'єктом аналізування і досліджень в умовах антикризового управління повинна бути 
багатогранна діяльність підприємства, зокрема: наявність системи антикризового управління; 
фінансовий стан підприємства; стан бухгалтерської звітності; оптимальність структури майна 
підприємства і джерела його надходження; аналізування рівня рентабельності і оборотності 
оборотних коштів; стан ліквідності. 

Поряд з цим на основі результатів комплексного аналізу виробничо-господарської діяльності в 
умовах антикризового управління підприємствам нами рекомендовано розробляти комплекс 
стратегічних заходів по виходу з кризи, які повинні бути покладені в основу антикризової стратегії 
підприємства. 

Враховуючи зазначені положення, можна стверджувати, що машинобудування потребує змін 
прийомів та методів управління, а також перегляду системи діючих стратегій. На нашу думку вибір 
однієї антикризової стратегії з багатьох інших стратегій є складним завданням. Однак для підприємств 
машинобудування, більшість з яких, як показує статистика, перебувають у кризовому стані, такою 
стратегією боротьби з кризою може також стати стратегія інтеграції підприємств, яка здатна забез-
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печити ефективний розвиток підприємства за рахунок концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах 
розвитку [1]. 

Враховуючи особливості і специфіку діяльності кожного окремого підприємства, в тому числі і 
машинобудівного, будь-яке управління, яке здійснюється на даному підприємстві повинно бути 
антикризовим, тобто побудованим на ймовірності і небезпеці настання кризових ситуацій. 

Виходячи з цього, ми вважаємо, що антикризова стратегія в системі стратегій підприємства 
повинна бути не складовою будь-якої діючої стратегії підприємства, в межах котрої може здійснюється 
її часткова реалізація, а незалежною, однією з основних, такою, яка не тільки здатна утримувати 
функціонування підприємства в стабільних умовах і режимі виживання в період кризи, запобігаючи 
виникненню або послаблюючи при цьому вплив кризових явищ, а також виводити його з кризового 
стану з мінімальними втратами і сприяти подальшому розвитку. 
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Лізингова діяльність відіграє значну роль у розвитку як світової, так і вітчизняної економіки. З 
кожним роком ця діяльність суб’єктів господарювання активно впливає на інноваційне зростання 
різних ринків економіки, сприяє припливу інвестицій у виробництво завдяки ефективнішому та 
доступнішому для вітчизняних підприємств механізму фінансування.  

Ефективним інструментом фінансування діяльності машинобудівних підприємств є лізинг. Він 
дає можливість оновити основні виробничі фонди та підтримувати їх у належному стані, впровадити 
інноваційні технології та покращити показники збуту машинобудівної продукції. На ринку лізингових 
послуг машинобудівне підприємство може функціонувати і як лізингодавець, і як лізингоотримувач, і як 
бізнес-партнер інших учасників цього ринку.  

Машинобудівне підприємство, виходячи на ринок лізингу у статусі лізингодавця, активізує 
діяльність лізингових організацій, посилює конкуренцію, забезпечує розширення асортименту 
лізингових послуг, сприяє удосконаленню їх якісних характеристик тощо. Додаткова лізингова 
діяльність машинобудівного підприємства повинна реалізовуватися у межах основної виробничої 
діяльності та посилювати позиції підприємства на ринку, додаючи нових конкурентних переваг. 
Ефективність лізингової діяльності машинобудівного підприємства залежить від максимального 
врахування особливостей промисловості, структури підприємства, номенклатури продукції, технології 
та форм організації виробництва. Також необхідно брати до уваги економічні чинники, які впливають 
на машинобудування – трудові ресурси, відстань до споживача, кооперація бізнес-партнерів тощо. 
Реалізація лізингової діяльності машинобудівним підприємством дає змогу наблизити продукцію до 
споживача, що особливо важливо для важкого та середнього машинобудування. Адже 
«наближеність» до споживача у сучасному розумінні, передбачає не лише фізичне розташування 
виробника та зручну доставку (що дає змогу скоротити витрати на транспортування продукції та 
здешевити її), а й особливу роль відіграє «психологічна наближеність» – тобто усвідомлення 
споживачем доступності продукції, отримання можливості випробувати продукцію до її придбання, 
використовувати додаткові послуги, які посилюють задоволення від споживання продукції, постійно 
оновлювати продукцію відповідно до швидкозмінних потреб ринку тощо. Саме тому більшість 
іноземних машинобудівних підприємств реалізують свою продукцію за допомогою лізингу, який став 
невід’ємним, підкріплюючим та підвищуючим конкурентні переваги елементом збуту машинобудівної 
продукції.  

Лізингова діяльність машинобудівних підприємства в Україні не ліцензується, але регулюється 
Положенням про надання окремих фінансових послуг юридичними особами – суб’єктами 
господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами [1] та Порядком 
надання звітності фінансовими організаціями і юридичними особами – суб’єктами господарювання, які 
за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та 
нормативними актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг [2]. 

Самостійне надання лізингових послуг машинобудівним підприємством передбачає: по-перше, 
реєстрацію у Держфінпослуг та зазначення цього виду діяльності в установчих документах; по-друге, 
розроблення та затвердження внутрішніх правил з надання фінансового лізингу; по-третє, 
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формування кваліфікованого штату працівників, фахівців з питань лізингу та визначення рівня їх 
відповідальності.  

Враховуючи реальний стан машинобудівної промисловості для того, щоб зайняти належне 
місце на ринку лізингу у статусах лізингодавця та бізнес-партнера, необхідно насамперед отримати 
статус активного лізингоотримувача. Це сприятиме оновленню основних фондів та впровадженню 
новітніх технологій і забезпечить виробництво високоякісної конкурентоспроможної продукції, 
адекватної потребам лізингової діяльності. 

Висновки. Таким чином, машинобудівні підприємства на ринку лізингових послуг можуть бути 
бізнес-партнерами, лізингоотримувачами та лізингодавцями. Бізнес-партнерство машинобудівних 
підприємств передбачає виготовлення та постачання машинобудівної продукції, забезпечення 
сервісного обслуговування, розподілення ризиків лізингових угод та кредитування підприємств-
партнерів. Виконуючи функції лізингоотримувача, машинобудівні підприємства оновлюють власні 
основні засоби за допомогою лізингу, а функцій лізингодавця – надають продукцію власного 
виробництва у лізинг. 
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УДК 338.439.02 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИГНГУ ТА ЇЇ ОЦІНКА 
Автор: Ревазов М.С. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
В останні роки використання аутсорсингу в бізнес-процесах на різних рівнях стало особливо 

актуальним. У прагненні скоротити розмір фірми до прийнятного рівня, зосередити увагу на 
додатковій вартості і основних характерних для кожної окремої компанії, видів діяльності, щоб вижити 
і процвітати, державні і приватні організації застосовують принцип «постачання ззовні» до багатьох 
функцій і видів діяльності, які раніше виконувалися самими компаніями. 

Ріст аутсорсингу у сфері логістики пояснюють відміною державного контролю над 
транспортуванням, акцентом на основному виді діяльності, постачанням матеріальних запасів і 
розширенням комп'ютерних програм, що управляють логістичними системами. Логістичні компанії 
мають тепер комплексні комп'ютерний метод постачання, який знижує ризик при транспортуванні і 
підвищує престиж компанії, що було б неможливо, якби ця функція виконувалася самою фірмою. 

Координація співпраці логістичної компанії і її клієнтів неможлива без грамотного визначення 
сторонами критеріїв ефективності роботи логістичного оператора. Як логістичний інструмент 
«аутсорсинг» – це метод оптимізації діяльності організації завдяки зосередженню ресурсів на 
основному предметі й передачі непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім 
спеціалізованим компаніям. Найчастіше аутсорсинг має місце, коли організація передає право 
володіння бізнес–процесом зовнішньому виконавцеві [1]. 

Аутсорсинг логістичних процесів - це використання зовнішньої фірми, яка займається 
дистрибуцією перевізника, складської фірми або фірми, яка управляє транспортом - для виконання 
усіх або деяких функцій організації-отримувача послуги у сфері управління матеріалами або 
дистрибуції продуктів на ринок. Діапазон аутсорсингу у сфері логістики ланцюга поставок може бути 
вузьким, обмеженим закупівлею деяких функцій, таких, як транспорт чи складування, або широким, 
який охоплює комплексні угоди, що стосуються управління цілим ланцюгом постачання [2, с. 118]. 

Логістичний аутсорсинг або «контрактна логістика» - це залучення сторонньої (чи як її 
називають третьою) організації для виконання усіх або частини логістичних функцій з метою 
вдосконалення діяльності підприємства. 

На сучасному етапі розрізняють три види аутсорсингу: 
- функціональний (передача непрофільних функцій керування й корпоративних ролей 

зовнішнім спеціалізованим компаніям); 
- операційний (передача функцій виробництва); 
- ресурсний (відмова від власних ресурсів і придбання їх на стороні). 
Загальна класифікація провайдерів (операторів) логістичних послуг, тобто класифікація 

логістичного аутсорсингу здійснюється на основі терміна „Party Logistics" (PL) - стороння логістика [3, 
с. 5], при цьому розрізняють її чотири рівні (4 PL-оператори). І рівень - це внутрішня логістика, де усі 
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послуги з транспортування, складського зберігання і супутнього сервісу зосереджені всередині 
організації замовника. ІІ рівень - одна або кілька компаній провайдерів виконують для замовника 
базові логістичні послуги (транспортування і складське зберігання). ІІІ рівень - комплексне управління 
процесами транспортування та зберігання вантажів. ІV рівень - компанія-провайдер, виконуючи 
функції 3PL- провайдера логістичних послуг, також виконує функції планування логістичних операцій, 
наймання та координацію роботи субпідрядників інших рівнів тощо [4]. 

Деякі автори виділяють ще й V – п’ятий рівень (5 – PL) –електронна логістика. Причина 
виділення додаткового рівня пояснюється тим, що необхідність постійного перегляду пакетів послуг, 
які надаються споживачам, призвела до розширення функцій логістичного оператора і введення 
нового поняття 5PL-провайдер [2, с. 119]. 

Основні завдання логістичного аусорсингу полягають в скороченні витрат на фінансування 
розвитку; другорядні витрати переводяться з постійних в змінні; з'являється можливість зосередитися 
на основній діяльності компанії, не відволікаючи ресурси на бізнес-процеси, що забезпечують; можна 
швидко і якісно провести необхідні зміни в компанії, знижується тривалість технологічних процесів; 
при переході на аутсорсинг компанія отримує компенсацію вищого класу. 

Логістичний аутсорсинг допомагає впоратися з такими завданнями як: спрощення схем 
постачання та збуту, оптимізація чисельності персоналу та витрат на нього. Перед передачею 
логістичних функцій на аутсорсинг потрібні зміни як у взаєминах з клієнтами, так і у внутрішніх 
процесах підприємствах. 

Ефективність аутсорсинг-проектів у логістиці залежить переважно від зниження загальних 
витрат, зміни структури витрат підприємства (зниження або повне виключення витрат, пов’язаних із 
транспортуванням, забезпеченням безпеки, експлуатацією транспортних засобів, змістом і навчанням 
персоналу, інформаційним обслуговуванням тощо) і підвищення якості обслуговування споживачів 
(скорочення термінів поставки, доставка "від дверей до дверей", моніторинг процесів 
транспортування, зменшення кількості помилок та ін.) [5, с. 13]. При цьому економічний ефект від 
застосування логістичного аутсорсингу є досить складним параметром, як і сама послуга. 

Основними критеріями роботи підприємств в сфері логістичного аутсорсингу можна визначити 
наступне: 

- цінова пропозиція оператора логістичних послуг. Наприклад, якщо логістична компанія 
позиціонує себе як 3PL оператор, то вона повинна враховувати трудовитрати при обробці різних типів 
вантажів. Тільки досконально вивчивши усі параметри, можна точно підрахувати свої витрати і 
сформувати тарифи, персонально для конкретного клієнта. 

- швидкість виконання операцій. Тут потрібно порівнювати нормативи на різні види операцій, і 
у кожного логістичного оператора, такі нормативи мають бути прораховані. 

- точність підбору замовлення; 
- якісні показники роботи. Задоволеність від роботи логістичного оператора для кожного 

клієнта суто індивідуальна. Вона залежить від розбіжностей між очікуваннями замовника і тією 
реальністю, яку він отримує. Чим менше розбіжності між бажаним і дійсним, тим вище задоволеність 
клієнта. А значить, тим вище ефективність роботи цього логістичного оператора з цим клієнтом. Клієнт 
сприйме якість послуг як високе, якщо логістичний оператор мінімізує ці розбіжності, а для цього він 
повинен зосередитися завданнях мінімізації розбіжностей. 

Висновки. Отже, підсумовуючи проведені дослідження, слід зазначити, що логістичні послуги 
потрібні компаніям, що прагнуть до розширення, наприклад: до росту від регіонального до 
національного рівня. Таким чином, логістичний аутсорсинг потрібний передусім, для компаній, що 
працюють в сфері малого і середнього бізнесу. Аутсорсинг логістики може підвищити ефективність 
будь-яких компаній, що зростають. Це стосується і крупних підприємств, яким невигідно витрачати час 
на організацію внутрішньої логістики. 

Таким чином, на сьогодні логістичний аутсорсинг є одним з найбільш дієвих способів швидкого 
підвищення ефективності бізнесу для компаній та зростання конкурентоспроможності регіону. 
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ВИЯВЛЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

ПРИКЛАДІ ПП "КОМПАНІЯ "КРОКУС-КОМ" 
Автор: Куліш С.С. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Система управління персоналом машинобудівних підприємств перебуває під впливом низки 

різних чинників. Нема жодного підприємства, яке б не функціонувало в межах відповідного 
зовнішнього середовища і не взаємодіяло б з ним постійно. 

Система управління персоналом машинобудівних підприємств перебуває під впливом низки 
різних чинників. Нема жодного підприємства, яке б не функціонувало в межах відповідного 
зовнішнього середовища і не взаємодіяло б з ним постійно. Фактори з різною силою прямо чи 
опосередковано впливають як на результати діяльності підприємства в цілому, так і на роботи 
персоналу всіх організаційних рівнів. Для того, щоб визначити ступінь їх важливості та спосіб впливу 
(прямий чи опосередкований), необхідно передусім дослідити їх кількісний склад (рис. 1). 

 
Рис. 1. Чинники впливу на систему управління персоналом машинобудівного підприємства 

На нашу думку, всю низку чинників впливу на систему управління персоналом варто 
розмежувати на три великі групи: 

1) чинники впливу макросередовища національного ринку; 

2) чинники впливу мезосередовища національного ринку; 

3) чинники впливу мікрорівня національного ринку. 
Працюючи в сучасних ринкових умовах, керівники машинобудівних підприємства продовжують 

використовувати методи управління, більше притаманні для планової економіки. 
Системна проблема недосконалого менеджменту призвела до того, що на українських 

підприємствах порівняно зі світовими лідерами (Toyota, Sony, Nokia, Siemens, YELL) продуктивність у 
цілому є нижчою до 10 разів, а дефектність виробництва продукції - вища до 1000 разів, що в підсумку 
значно підвищує собівартість продукції [1, с. 23]. 

Ідентифікація проблем у системі управління персоналом зумовила можливість адекватного 
оцінювання поточного стану даної системи в два етапи: 

– здійснити якісне оцінювання системи управління персоналом на основі проведення 
експертних оцінок та соціологічних досліджень у галузі практики формування даної системи на 
підприємстві; 
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– здійснити узагальнену кількісну оцінку системи управління персоналом машинобудівного 
підприємства на основі таких показників: продуктивності праці, рентабельності роботи персоналу, 
питомої ваги витрат на персонал в загальному обсязі операційних витрат підприємства. 

Перший етап здійснено на основі експертної оцінки; експертами були керівники та фахівці 
підрозділів з управління людськими ресурсами. Запропоноване поєднання двох видів інтерв’ю 
(фронтального та експертного) дало змогу скористатися перевагами обох дослідницьких методик та 
сформувати індивідуальний підхід до вивчення конкретної проблеми. Узагальнення цих даних на 
досліджуваному підприємстві, із урахуванням кількості респондентів, дало можливість виявити, що 
система управління персоналом ПП "Крокус-Ком" отримала сукупну кількість балів 15,0, що тільки на 
50% відповідає максимально можливій оцінці. Отже, можна зробити висновок, що система управління 
персоналом підприємства має суттєвий потенціал для вдосконалення, адже респонденти недооцінили 
в межах 50%. 

За результатами другого етапу на підприємстві виявлено загальну тенденцію до скорочення 
персоналу. Це викликано складною економічною ситуацією на ринку, зменшенням обсягів 
виробництва, і, як наслідок, зменшенням обсягу доходів та суттєвим зменшенням продуктивності 
праці (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка продуктивності праці на ПП "Крокус-Ком", тис. грн 
Дані рис. 1 дають змогу виявити, що продуктивність праці зменшилась у ПП "Крокус-Ком". 

Хоча в 2014 р. порівняно із 2013-м вона незначно підвищилася на - 8%, то вже у наступному періоді (в 
2015 р. порівняно з 2014-м) відчутно знизилася - на 45,4%. Проте за результатами роботи цього 
підприємства у 2012 - 2015 роках рівень продуктивності навіть незначно збільшився (+0,27 %). 

Висновки. Отже, головною причиною низької продуктивності праці є не стільки застаріле 
обладнання, як прийнято традиційно вважати, або нестабільна ринкова ситуація, а низький рівень 
управління підприємством, зокрема слабка система управління персоналом, неефективна система 
мотивації його праці. 

На основі аналізу комплексу показників досліджуваного підприємства доведено, що при 
формуванні системи управління персоналом виявлено, що існуюча на підприємстві кадрова служба 
відсторонена від управління найважливішими для підприємства ресурсами. Окрім цього, робота 
кадрової служби не об’єднує також дві найважливіші сфери управління працівниками – організацію 
роботи (як процесу) та організацію людей для виконання роботи, що диктує необхідність розроблення 
на цій основі теоретико-методичного інструментарію для застосування інноваційних підходів у 
формуванні системи управління персоналом на підприємстві машинобудування. 

Список використаних джерел: 
1. Калита П. Мотивація до вдосконалення як фактор розвитку цивілізації [Текст] / П. Калита // 

Власний бізнес. – 2015. – № 8 (56). – С. 20–25. 
 

УДК  658.8.012.2:621 
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Автор: Савескул А.Ю. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

В умовах загострення кризових явищ на світовому ринку загалом і вітчизняному зокрема все 
більше з’являється вітчизняних та зарубіжних публікацій, в яких наголошується на необхідності 
оцінювати ефективність маркетингової діяльності. 

Проблема визначення економічної ефективності маркетингової діяльності передбачає дві 
мети: обґрунтування ефективності маркетингової діяльності на стадії розробки або ухвалення 
рішення, зокрема вибір оптимального варіанту; визначення кінцевої ефективності маркетингової 
діяльності після завершення певного періоду часу, виходячи із фактично досягнутих результатів [1]. 

Учені виділяють велику кількість методів оцінювання ефективності маркетингу, серед яких є 
кількісні та якісні методи, а також соціологічні, бальні та інформаційні. Здійснена оцінка ефективності 
маркетингової діяльності та маркетингового планування на досліджуваних підприємствах за 
допомогою кількісних показників.  
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Оцінювання ефективності реалізації маркетингових заходів на машинобудівних підприємствах 
здійснюється на основі дослідження показників ефективності витрат на маркетингові заходи та 
рентабельності маркетингових інвестицій. Ефективність витрат на маркетингові заходи (Emd) 
розраховується за формулою (1):  

Emd         (1) 

де ΔPr – приріст обсягу реалізації товарів та послуг; Vm – сукупність витрат на маркетинг.  
Рентабельність маркетингових інвестицій (ROMI) [2, с.15] дає можливість оцінити та порівняти 

ефективність різноманітних маркетингових заходів і розраховується за формулою (2):  

ROMI     (2) 

де GP – валовий прибуток; MC – витрати на маркетингову діяльність. 
Оскільки ціллю будь-якого підприємства є прибуток, маркетинговий бюджет (витрати) 

вважаємо інвестиціями, це свідчить, що показник ROMI – один з найважливіших маркетингових 
показників. 

Розрахунок показників ефективності витрат на маркетингові заходи та рентабельності 
маркетингових інвестицій декількох підприємств електротехнічної галузі представлено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Розрахунок ROMI електротехнічних підприємств 

Підприємство Показник 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 

Вихідні дані, тис.грн 

ТОВ «Світелком» 
Валовий прибуток (GP) 6431 6426 8517 8576 9006 

Витрати на маркетингову діяльність (МС) 999 1147 1585 1721 1632 

ПАТ «Іскра» 
Валовий прибуток (GP) 70370 76869 73930 55336 63567 

Витрати на маркетингову діяльність (МС) 14805 17850 18793 19402 19777 

ТОВ ««Соляріс» 
Валовий прибуток (GP) 6610 7344 8996 8668 9222 

Витрати на маркетингову діяльність (МС) 1100 1450 1700 1835 1785 

Розрахунок ROMI, % 

ТОВ 
«Світелком» 

ROMI 543,7 460,2 437,4 398,3 450,8 

ПАТ «Іскра» ROMI 375,3 330,6 293,4 185,2 221,4 

ТОВ 
«Соляріс» 

ROMI 500,9 406,5 492,2 372,9 416,6 

 
Показник вимірюється у відсотках, при обрахунках за формулою 2 ми виявили позитивне 

значення ТОВ «Світелком», а також ТОВ «Соляріс» за 2015 рік, що свідчить про фінансову вигоду. 
ПАТ «Іскра» також має позитивний результат, але він вдвічі менший за показники досліджуваних 
підприємств. 

Отже, з проведених досліджень (табл. 1) ми бачимо, що рентабельність маркетингових 
інвестицій ПАТ «Іскра» та ТОВ «Світелком» має спадний характер, але протягом 2015 року показники 
помітно зросли, ТОВ «Соляріс» має мінливий показник. Можна стверджувати, що витрати на 
маркетинг дають позитивні результати діяльності електротехнічних підприємств. 

Як підсумок вище сказаного, можна стверджувати, що витрати на маркетингову діяльність 
відіграють вагому роль у результатах діяльності електротехнічних підприємств. Маркетингова 
діяльність охоплює маркетингове планування, що включає контроль та виконання усіх 
запропонованих програм для успішної діяльності, оцінку ризиків, прибутку та загальну ефективність 
маркетингового плану. Здебільшого усі види робіт маркетингу завершуються складанням 
маркетингового плану.  

Висновки. Отже, ефективність маркетингової діяльності – інструмент, що забезпечує ступінь 
адаптації підприємства до кон’юнктури ринку. Використання маркетингового плану підприємствами 
електротехнічної галузі забезпечує попит споживача, регулює інтереси в усіх учасників ринку та 
забезпечує конкурентоспроможність підприємств на ринку.  

Досягнення економічного зростання в Україні можливе шляхом структурної перебудови та 
впровадження інновацій в галузі за допомогою правильно сформованого та реалізованого 
маркетингового плану для підприємств, що приведе до подальшого розвитку економіки країни. 

Список використаних джерел: 
1. Герасимяк Н. В. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності маркетингових 

заходів промислового підприємства / Н.В. Герасимяк // Економічний часопис -ХХІ. - 2012. - N 5-6. - С. 
40-43. 
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англ. - К.: Companion Group, 2012. - 496 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ 
Автори: Івата В.В., Михайловська О.О.  

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 
Інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання орендної плати або збільшення 

капіталу, або в їх поєднанні. Отже, інвестиційна нерухомість генерує грошові потоки в значній мірі 
незалежно від інших активів, утримуваних суб'єктом господарювання. Це відрізняє інвестиційну 
нерухомість від нерухомості, зайнятої власником. Виробництво або постачання товарів та надання 
послуг (або використання нерухомості для адміністративних цілей) генерує грошові потоки, які мають 
відношення не тільки до нерухомості, а й до інших активів, що використовуються у процесі 
виробництва або постачання.  

Визначення інвестиційної нерухомості наведено у ПСБО 32 «Інвестиційна нерухомість», що 
ґрунтується на визначені МСБО 40 і виглядає наступним чином: 

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх 
поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою 
отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не 
для: 
використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних 
цілей, або продажу в звичайному ході діяльності. 

В процесі класифікації об’єкту як інвестиційна нерухомість варто мати на увазі, що це об’єкт не 
може бути віднесений до нерухомості зайнятої власником. Нерухомість, зайнята власником - 
нерухомість, утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) для 
використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг або для адміністративний цілей. 

Певні види нерухомості включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної 
плати або для збільшення капіталу, та другу частку, яка утримується для використання у виробництві 
або для постачання товарів чи надання послуг, або для адміністративних цілей. Якщо ці частки 
можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з угодою про фінансову оренду), то 
суб'єкт господарювання обліковує ці частки окремо. Якщо ці частки не можуть бути продані окремо, 
нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна її частка утримується для 
використання у виробництві або в постачанні товарів чи наданні послуг, або для адміністративних 
цілей. 

Іноді суб'єкт господарювання надає допоміжні послуги клієнтам, що займають нерухомість, 
утримувану суб'єктом господарювання. Суб'єкт господарювання вважає таку власність інвестиційною 
нерухомістю, якщо ці послуги є відносно незначним компонентом угоди в цілому. Наприклад, якщо 
власник офісної будівлі забезпечує надання послуг з охорони та технічного обслуговування для тих 
клієнтів, які орендують офіси. В інших випадках, надані послуги є більш суттєвим компонентом. 
Наприклад, якщо суб'єкт господарювання володіє та управляє готелем, послуги, що надаються 
клієнтам, є значним компонентом угоди в цілому. Таким чином, готель, що управляється власником, є 
нерухомістю, що зайнята власником, а не інвестиційною нерухомістю.  Інколи досить важко визначити, 
чи є допоміжні послуги настільки значними, щоб нерухомість не можна було би віднести до 
інвестиційної нерухомості. Наприклад, власник готелю іноді може передоручати деякі обов'язки третім 
сторонам згідно з контрактом на управління готелем. Діапазон умов таких контрактів може бути доволі 
широким - від позиції власника, яка може, по суті, бути позицією пасивного інвестора, до передачі 
виконання щоденних функцій зовнішнім підрядникам, при цьому грошові потоки, генеровані від 
функціонування готелю, залишаються значно доступними змінам. Щоб визначити, чи відповідає 
нерухомість вимогам визнання інвестиційної нерухомості, суб'єкт господарювання розробляє певні 
критерії для послідовного застосовування цього судження відповідно до визначення інвестиційної 
нерухомості та до відповідних керівництв вимагає від суб'єкта господарювання розкривати ці критерії, 
коли нерухомість важко класифікувати. Отже розглядаючи питання обліку інвестиційної нерухомості 
підприємству варто при формуванні облікової політики брати до уваги усі перераховані вище 
особливості. 
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Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 (зі змінами та доповненнями). 
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73. 
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 2 липня 2007 р. № 779 (зі змінами та доповненнями). 
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181 (зі змінами та доповненнями). 
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів”, затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 р. № 181.2 
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УДК 347.464.7:338 
ЛИЧНАЯ ИНИЦИАТИВА КАК МЕДИАТОР МЕЖДУ САМОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ НАМЕРЕНИЯМИ 
Автор: Солесвик М. 

Политики в странах с переходной и развитой экономикой обеспокоены проблемами увеличения 
количества новых предприятий и эффективности их работы. Новые предприятия создают новые 
рабочие места и делают вклад в ВВП [1]. Одна из самых больших потенциальных групп новых 
предпринимателей — это молодые люди [10]. Как следствие – государственные службы во многих 
странах и некоммерческие организации помогают развивать навыки предпринимательства у молодых 
людей [2]. Разные программы доступны молодым людям: например, студенческие предприятия, 
конкурсы бизнес-планов и т.п. Все эти инициативы нацелены на то, чтобы заинтересовать молодых 
людей начать свой бизнес, улучшить самоэфективность и развить навыки, полезные для создания и 
управления предприятиями [3]. 
 Предпринимательские намерения давно были признаны в качестве предвестника вовлечения 
людей в предпринимательство [9]. Разные факторы, влияющие на силу намерений, были изучены в 
предыдущих исследованиях. Теория запланированного поведения [4] и модель 
предпринимательского события [11] (или комбинация обоих теорий) являются самыми популярными 
теоретическими подходами, которые используют в исследованиях намерений [9]. Кроме тому, 
самоэффективность тоже одна из самых хороших переменных, объясняющих намерения [6]. 
Несмотря на большое количество литературы по самоэффективности [15], роль самоэффективности 
недостаточно изучена в литературе в странах с переходной экономикой [8]. 
 Некоторые направления исследований заслуживают внимания ученых в быстро растущий 
области исследований предпринимательских намерений. Одна из самых серьезных проблем 
предпринимательских намерений - это то что значительная часть людей, которые имеют 
предпринимательские намерения, никогда не начинают новый бизнес. Мета-анализ, проведенный 
Armitage и Conner [5], показал, что предпринимательские намерения предсказывают в среднем только 
27% реального поведения. Fayolle и Linan [6: 665] доказывают, что «существует настоятельная 
необходимость эмпирически и теоретически исследовать связь между намерением и поведением». 
Ученые пытаются определить факторы, которые привели к сокращению разрыва между намерением 
и поведением [6]. Теория действия [7] и её предшественник – перспектива реализации намерения 
[12] – рекомендуются в качестве теоретической основы для исследования связи намерение – 
поведение [6]. Теория действия говорит о том что цели, планы действий и самоэффективность имеют 
жизненно важное значение для выполнения действий и поведения [6,7]. Цели, планы действий и 
задачи – компоненты конструкции личной инициативной [7]. Личная инициатива связана с 
«синдромом поведения, который включает самоначинание, упреждающее и долгосрочно 
ориентированное поведение, а также сопротивление препятствиям» [16: 48]. Доказано 
положительное влияние личной инициативы на результат предпринимательской деятельности [7]. 
Однако, исследования отношений между личной инициативой и предпринимательством, особенно в 
странах с развивающейся экономикой, все еще редки [7]. 

Чтобы решить вышеупомянутые проблемы, мы разработали и протестировали модель 
предпринимательского намерения, которая обращает внимание на факторы, связанные с 
действиями. В частности, мы интегрировали исследования по самоэффективности и разработки по 
личной инициативе, для того чтобы изучить особенности личности, которые скорее всего приведут к 
более высоким намерениям. В частности, недавние исследования признали, что прямая связь между 
самоэффективностью и предпринимательскими намерениями может быть опосредована различным 
факторами. В предлагаемой модели мы выдвинули гипотезу о том, что связь между 
самоэффективностью и предпринимательскими намерениями опосредуется личной инициативой. 

Следуя совету изучить влияние контекста на формирование предпринимательского 
намерения [6], мы фокусируемся на предпринимательских намерениях студентов в двух разных 
контекстах: в развитой рыночной экономике Норвегии и в стране с переходной экономикой – Украине. 
Используя данные проекта Международной исследовательской группы по международным 
предпринимательским проектам [14], в этом исследовании рассматриваются следующие вопросы, 
связанные с норвежским и украинским контекстами: (а) Личная инициатива опосредует связь между 
самоэффективности и предпринимательскими намерениями? (б) Различается ли уровень 
предпринимательских намерений, самоэффективности и личной инициативы у студентов в странах с 
переходной и рыночной экономикой? 

Основной вклад данного исследования –– это привлечение внимания к фактору личной 
инициативы в области исследований предпринимательского намерения. В ходе исследования мы 
обнаружили, что личная инициатива полностью опосредует связь между самоэффективностью и 
предпринимательскими намерениями. Этот вывод важен для ученых, предпринимателей и педагогов. 
В частности, находка важна, потому что уровень личной инициативы человека может повысится с 
помощью специальных образовательных программ [13,15]. Таким образом, программа развития 
личной инициатива может включится в план курсов по предпринимательству. 



 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 

113 

 

Выводы: Сравнительные межнациональные исследования по личной инициативе все еще 
редкость. В данном исследовании мы попытались закрыть этот пробел. В этом исследовании мы 
также установили, что уровень личной инициативы не отличается в стране с переходной экономикой 
(Украине) и в стране с развитой рыночной экономикой (Норвегией). 
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НЕОБХІДНІСТЬ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 
Автор: Андрєєв Андрій 

Науковий керівник: Петренко Ірина Володимирівна 
Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса 

Миколаївської міської ради Миколаївської області 
Хоча і українська історія має глибоке та «старе» коріння, але все ж таки будівництво незалежної 

України почалося лише в 90-х роках 20 століття. Тому з кожним роком наша молода держава стикається з 
запитанням по приводу необхідності поглиблення інтеграції України у світову економіку. 

Перш за все, спробуємо зрозуміти що було поштовхом до початку поглиблення до світової 
економіки. На мою думку, це було входження України до таких міжнародних організацій: Міжнародний 
валютний фонд, Групу Світового банку, ГУВМ – Організація за демократію та економічний простір. Але 
вступу до них мало. Основні шляхи поглиблення у світову економіку постійно розробляються вищою гілкою 
влади України. Не можна заперечувати того, що існують певні проблеми в цьому питанні. Насамперед це 
те, що Україна ще не визначилися з основними напрямками перебудови економіки з урахуванням 
особливостей розвитку світової системи господарювання. Також у регіонах України є деякі протиріччя. 

Експерти вважають, що однією з головних причин до поглиблення України у світову економіку є те 
що наша країна має великий потенціал, хоча Україна його значно втратила за роки входження у склад 
СРСР. Щоб процедура розвитку та вступу до світової економіки була швидшою треба створити спеціальну 
структуру, яка б займалася саме цим питанням. А взагалі в Україні вже проходять процеси, які дають 
поштовх до більш глибокої активізації інтеграційної діяльності. Це співпраця України з більш економічно 
розвиненими країнами в виробничій та науково-технічних сферах, перехід нашої країни до ринкових 
відносин, відкритість нашої економіки приваблює іноземних інвесторів, які вкладають гроші в нашу державу. 
Безперечно, також проходять і процеси, які гальмують все перелічене вище. Це зниження конкуренто 
спроможності вітчизняної продукції внаслідок нездатності працювати зі світовими стандартами, а також 
підвищення залежності економіки нашої країни від економічної і політичної ситуації світу. 

Отже, на мою думку, необхідність поглиблення полягає в тому, що чим тісніше ми будемо 
співпрацювати зі світовою економікою тим краще вона буде впливати на економіку нашої держави. 

 
Диплом ІІ ступеню 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇЇ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
Автор: Мусафір Олександр 

Науковий керівник: Матвієнко Анастасія Володимирівна 
Миколаївський економічний ліцей №1 

Рух суспільства у напрямку глобалізації є невід’ємною частиною світового господарства, а посилення 
ролі інформації на ринку сприяє розробці та впровадженню нових технологій та залученню інвестицій. Саме 
дані фактори відкривають перед усіма державами, зокрема і перед Україною, нові перспективи співпраці на 
світовому ринку. 

Звернемо увагу на питання: що ж таке зовнішньоторговельні операції?! Зовнішньоторговельні 
операції – це комплекс заходів, які використовують суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності різних країн з 
метою здійснення і вдосконалення зовнішньої торгівлі [1]. Експорт та імпорт товарів та послуг є основними 
видами зовнішньоторговельних операцій, на які слід звертати увагу, коли розглядаєш місце України в 
розрізі світової економіки. 

 По-перше, розглянемо і проаналізуємо статистичні дані про обсяги зовнішньої торгівлі України 
товарами та послугами за 2014-2016 рр. в порівнянні з 2010 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Зовнішня торгівля товарами та послугами у 2010-2016 рр., млн дол. США 

Показники 
Роки 

2010 2014 2015 2016 

Експорт товарів та послуг 63164,6 64106,8 46804,2 45112,7 

Імпорт товарів та послуг 66189,9 60750,6 42976,0 44571,1 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту, % 0,95 1,06 1,09 1,01 

 
З таблиці 1 бачимо, що обсяги експорту та імпорту товарів та послуг у 2014-2016 рр. зменшуються в 

порівнянні з показниками 2010 року. Дані показники свідчать, що обсяги експорту знизились на 28,6% і 
відповідно становлять 45112,7 млн дол. США у 2016 році, а обсяги імпорту впали на 32,7%, що складає 
44571,1 млн дол. США у 2016 році. 

Хоч показники зовнішньоторговельних операцій і зменшуються, але можемо спостерігати позитивні 
зрушення, а саме: коефіцієнт покриття експортом імпорту, що відповідає за позитивне чи негативне сальдо 
показує зріст. Найвищого значення коефіцієнт покриття набуває у 2015 році, а найнижче – у 2010 році. 
Бачимо, що у 2016 році даний показник знову падає, але попри це, він все ж таки має значення більше 
одиниці. Це свідчить про те, що доходи від експортної діяльності перевищують витрати на імпорт. 
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Якщо розглядати експорт та імпорт товарів і послуг більш детально, то за даними Державної служби 
статистики України бачимо, що головну роль у позитивному торговельному балансі відіграють саме 
послуги, хоча і основну частину складають товари. Експорт послуг склав 9868,0 млн дол. США, а імпорт – 
5326,5 млн дол. США. Головне місце у формування позитивного сальдо займають транспортні послуги, 
оскільки Україна є головною артерією руху товарів і послуг на світовому ринку. 

На даний час Україна співпрацює з 207 країнами світу. Головними партнерами є країни 
Європейського Союзу, а саме: Німеччина, Польща, Франція та Італія. Невід’ємними партнерами України 
залишаються США та Китай. 

Отже, проаналізувавши стан зовнішньоторговельних операцій, можна зробити висновок, що Україна 
має усі шанси на подальший позитивний розвиток на світовому ринку. Торгівля на світовому ринку дасть 
нам можливість спеціалізуватися на тих видах діяльності, в яких ми маємо порівняльні переваги, що 
зумовить вищу продуктивність і зростання життєвого рівня усього народу. 

 
Диплом ІІ ступеню 

ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ, ШЛЯХИ І МЕХАНІЗМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Автор: Щабельська Поліна 

Науковий керівник: Петренко Ірина Володимирівна 
Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса 

Миколаївської міської ради Миколаївської області 
Україна – відома промислово-аграрна країна з родючими землями, щирими людьми та дивовижною 

природою, транзитна, потенційно багата, яка усвідомлює себе і сприймається ззовні як політична і 
економічна держава. Але, як відомо, кожна держава має безліч проблем: від внутрішніх до зовнішніх. І одна 
з найважливіших – зовнішня заборгованість України. Зовнішній державний борг —це загальна сума 
заборгованості держави перед закордонними урядами, організаціями. І на превеликий жаль, на 
сьогоднішній день наша країна посідає місце серед головних боржників світу.  

  Постає питання: «Чому ж Україна має потребу в кредиті?» Після розпаду СРСР Україна пережила 
жорстоку економічну депресію: крах економіки і гіперінфляція призвели до катастрофічного скорочення 
ВВП. Але, за ці 26 років ми відновили свій потенціал і вишукались поруч з високорозвиненими країнами 
світу. Проте, як і кожна інша держава ми маємо певні зовнішні проблеми. Причини запозичення коштів є 
різні: дефіцит державного бюджету, постійний дефіцит платіжного балансу країни, погашення інших боргів 
країни ( включаючи і кредит МВФ), тощо. Взагалі, причин безліч, тому що як і всі інші, ми розвиваємо 
економіку, освіту, науку, охорону здоров’я, культуру. Єдина економіка чого варта: рівень життя населення, 
промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт, торгівля, зовнішня торгівля, фінанси, 
будівництво і т.д. Удосконалюємо старі технології, запроваджуємо інновації в усіх галузях життя. Так, 
можливо розвиток йде повільними темпами, але все, що відбувається швидко, живе недовго. Головним 
мінусом для нас є те, що на сьогодні Україна не вважається добросовісним позичальником на міжнародній 
арені, завдяки чому ставки для України зберігаються на рівні 8-9%, в той час, як для країн ЄС вони не 
перевищують 3-4%. 

Які ж є шляхи і механізми вирішення зовнішньої заборгованості України? 
По-перше, зміни в державному бюджеті. Візьмемо до уваги заробітну платню судді та лікаря. Якщо 

місцевий суддя отримує в середньому 22 тис. гривень, то заробітна плата судді Верховного суду більше ніж 
100 тис. гривень. До речі, якщо згадати про надбавки за звання, вислугу років та інші додаткові виплати, то 
у кінцевому результаті виходить 200 тис. гривень, іноді й більше. Тоді, як середня зарплата лікаря, людини 
яка цілодобово рятує життя інших, 10 тис. гривень. Звісно, що заробітна плата лікаря варіюється залежності 
від регіону, посади, та все ж вона набагато менша, ніж у судді. Отже, якщо провести зміни в державному 
бюджеті, не тільки розглядаючи саме заробітну плату, то стовідсотково з’являться додаткові кошти, які 
можуть бути призначені на погашення зовнішнього кредиту.  

  По-друге, добросовісна влада та народ. Усім відомо, що сьогодення нашої держави бореться з 
найбільшою проблемою - корупцією, як й інші країни світу. Корупція позбавляє державний бюджет більше 
2,5 млрд $ доходів на рік, тому. Стає зрозумілим чому ми беремо зовнішні кредити, адже бюджетні кошти 
осідають у кишенях чиновників, суддів, політиків і т.д. Але, взагалі, на сьогоднішній день наша держава має 
значні проблиски щодо антикорупційних діянь. В останні роки в Україні у сфері протидії корупції зроблено 
досить багато - прийнято спеціальний антикорупційний закон та низку інших законодавчих актів 
антикорупційного спрямування, схвалено Концепцію боротьби з корупцією, розроблено спеціальну 
антикорупційну програму, на політичному рівні проголошено курс на посилення протидії цьому злу, 
запроваджено систематичне проведення на найвищому рівні організаційних заходів за участю керівників 
правоохоронних та інших державних органів. 

 Узагальнююче усе вищевикладене, я можу сказати, що так, ми не є країною, яка вчасно погашає 
борги, але намагаємось, докладаємо багато зусиль, адже держава – це певний величезний механізм, який 
вимагає постійного догляду, розвитку, налагодження. 
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