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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
УДК 331.101.3
МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Автори: Бельтюков Є.А.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
Швець А.П.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Аналіз науково-економічних праць підтверджує, що відтворювальна діяльність підприємства так і не стала
самостійним об’єктом дослідження в економічній науці. На нашу думку, недостатньо повно досліджені процеси,
пов’язані з відтворенням трудових ресурсів як елементу відтворювальних процесів на підприємстві, а отже, тих
елементів, що притаманні трудовій діяльності: потреб, інтересів, стимулів та мотивів. Якщо розглядати мотивацію як
спонукання до діяльності, то можна зробити висновок, що її цикли співпадають з циклічністю виробництва.
Аналіз праць з проблем мотивації показав, що всі вчені визначали виключну роль мотиваційних процесів в
трудовій діяльності. Тим не менш, сьогодні практично відсутні спеціальні дослідження щодо ролі мотивації в
забезпеченні здійснення розширеного відтворення на підприємстві, а значить стійкого економічного зростання. Крім
того, в практиці діяльності підприємств відсутній належний методичний інструментарій по розробці мотиваційної
моделі і контроль за ефективністю її функціонування [1].
Сьогодні вітчизняна теорія і практика мотивації праці зводиться, в основному, до удосконалення її оплати [2].
Однак, відтворювальна діяльність підприємства є складною системою, в рамках якої реалізується безліч динамічних
процесів, направлених на досягнення сукупності цілей. На нашу думку, враховуючи, що для системного підходу
характерний розгляд не конкретних рис окремого підприємства, а загальних ознак процесу відтворення у
промисловості, можна розмежувати підприємство на окремі його підсистеми. Пропонуємо виділяти при цьому три
відокремлених, але взаємопов’язаних підсистеми.
Виробнича підсистема. В даному випадку вся діяльність підприємства оцінюється з точки зору виконання
його виробничої програми. Виробнича підсистема має першочергове значення в силу того, що якість і обсяг
продукції, а також рівень витрат підприємства впливає на характер функцій, які здійснюються ним в процесі
відтворення. За цими показниками планується та оцінюється діяльність підприємства.
Структурно-організаційна підсистема. Об’єктивна необхідність створення певної організації виробництва на
підприємстві – це основа формування його структури управління. Тому структурно-організаційна підсистема є
одночасно і підсистемою, що зачіпає питання управління виробництвом. Безумовно, ефективність виробництва буде
тим вище, чим більше організаційна структура підприємства відповідає виробничій підсистемі.
Підсистема ефективності. Дана підсистема стосується проблеми вибору критеріїв оцінки якості продукції і
діяльності певних виробничих сфер підприємства, окремих індивідів.
Вивчаючи проблему з такої точки зору, вважаємо правомірною постановку питання про розгляд моделі
мотивації трудової діяльності у якості структурного елемента відтворювальних відносин, опосередковуючих інтереси
господарюючих суб’єктів на різних рівнях ієрархії і тих, що складаються під впливом самого підприємства та
зовнішнього середовища. Стан кожної підсистеми окремо, без врахування її взаємодії з іншими, відносно легко
оптимізується. Але на практиці, технологія рідко приймає до уваги людські потреби.
Всі підсистеми підприємств взаємодіють одна з одною, так як в них протікають і соціальні, і управлінські, і
технічні процеси. Виділені підсистеми моделі підприємства з необхідністю потребують використання принципів
системного підходу до побудови моделі мотиваційного механізму. Вважаємо, що врахування мотивації у
відтворювальному процесі дасть змогу пов’язати систему цілей підприємства та умов їх досягнення з задоволенням
потреб працівників (див.рис.1).
На нашу думку, ефективна мотиваційна система повинна базуватися на:
1. Системі комплексної оцінки результативності – так як ефективність системи мотивації залежить від
системи оцінки діяльності як окремих працівників, так і персоналу організації в цілому.
2. Системі оплати праці, яка є стрижневим, основоположним елементом мотиваційної системи, так як
заробітна плата повинна виконувати відтворювальну та стимулюючу функції. Ступінь реалізації відтворювальної
функції заробітної плати можна оцінити, аналізуючи такі показники, як прожитковий мінімум та мінімальна заробітна
плата. Так, за оцінками спеціалістів Г. А. Дмитренко, В. Д. Лагутіна, А. М. Колота для забезпечення відтворювання
робочої сили заробітна плата повинна перевищувати прожитковий мінімум не менше, ніж у три рази.
Слід зауважити, що мотиваційна система володіє високою динамічністю. Під впливом різних факторів
змінюються мотиви діяльності, а отже, повинна змінюватись система її стимулювання. Регуляція діяльності за
допомогою стимулів тоді виявляється успішною, коли ці стимули адекватні мотивам поведінки робітників.
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Рис.1. Місце мотивації у структурі відтворювальних відносин на підприємстві
З цією метою необхідно розробити систему мотиваційного моніторингу, проведення якого дозволить
визначити ієрархію мотивів, типи мотиваційних структур окремих суб‘єктів, стійкість і силу мотивації, а також оцінити
ефективність мотиваторів трудової діяльності.
Список використаних джерел:
1. Колот А.М. Мотивація персоналу : [підручник] / А.М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.
2. Маковеев П.С. Мотивация труда: опыт системного анализа / П.С. Маковеев. – Одесса : ОНПУ, 1998. – 246 с.
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УДК: 656.615:005.8

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
Автори: Козирь Б.Ю.
Народний депутат України
Фатєєв М.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Морський транспорт займає важливе місце в процесі соціально-економічного розвитку України в забезпеченні
умов для економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Для досягнення
успіху в складному і динамічному оточенні морським портам край необхідно оперативно реагувати на зміни ринкових
умов, випереджати конкурентів по якості, швидкості та гнучкості надання транспортно-логістичних послуг [2].
Існуючі основні переваги морських портів України:
1. Високий експортний потенціал вантажів чорних металів, вугілля залізорудного концентрату, зернових.
2. Вигідне розташування портів для транзитних вантажопотоків.
3. Наявність висококваліфікованих спеціалістів.
4. Наявність нормативно-правової бази щодо залучення приватних інвестицій.
Наявні проблеми розвитку портової галузі:
1. Зменшення обсягу транзитних грузопотоків.
2. Недобросовісна конкуренція між вітчизняними морськими портами.
3. Нарощування потужностей в портах країн Чорноморського басейну та Прибалтики.
4. Збільшення кількості спеціальних економічних зон у портах країн Чорноморського басейну.
5. Зменшення попиту на продукцію вітчизняного виробництва (сталь, залізорудний концентрат) на світовому
ринку.
6. Обмеження на перевалку хімічних вантажів в портах, розміщених в межах міста (міжнародні екологічні
стандарти).
7. Знос основних фондів (до 70%).
8. Відсутність дієвого механізму захисту прав інвесторів.
9. Низький рівень інформатизації транспортних процесів.
10. Недостатній рівень технічної безпеки в морських портах.
Основні завдання стратегії:
1. Підвищення конкурентоспроможності портової галузі.
2. Модернізація об’єктів портової інфраструктури.
3. Підготовка та перепідготовка фахівців портової галузі.
4. Створення мережі кластерів.
5. Залучення приватних інвестицій для розвитку морських портів.
6. Приведення стандартів роботи морських портів у відповідність з європейськими.
7. Забезпечення створення достатніх глибин на підхідних шляхах та в акваторіях.
Очікуванні результати реалізації стратегії:
1. Підвищення іміджу України як морської держави.
2. Удосконалення системи державного управління портовою галуззю.
3. Підвищення обсягів перевалки вантажів в портах до 210 млн-т. в рік.
4. Залучення приватних інвестицій в обсязі 26 млрд. грн.
5. Впровадження стимулюючих тарифів на послуги морських портів.
6. Створення додатково 15 тис. робочих місць.
Для реалізації стратегії розвитку морських портів передбачено ряд джерел фінансування.
Список використаної літератури:
1. Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року: Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 лип. 2013 р. № 548-р.
2. Закон України "Про морські порти України" від 17.05.2012 № 4709-VI.

УДК 551.351.2

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ УКРАЇНИ.
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Автор: Мандра О.Є.
Науковий керівник: Гурченков О.П.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Запорука сталого соціально-економічного розвитку будь-якої держави – ефективне використання наявних
природних ресурсів. Переважна більшість розвинених країн світу використовують шельфові зони морів та океанів як
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джерела видобутку вуглеводнів, про що свідчить те, що 34% нафти в світі видобувається саме на континентальному
шельфі. Успішні приклади його розробки демонструють Норвегія, Великобританія, США, Азербайджан, Казахстан та
інші країни.
Потенціал Чорноморсько-Азовського регіону України характеризується водним, залізничним, автомобільним
транспортом, портовою структурою, рибною промисловістю, машинобудуванням, металургією та сільським
господарством. Чорноморський шельф освоєно усього на 4-5 %. Глибоководні поклади – понад 200 метрів є
маловивченими, при тому, що найперспективніші нафтогазові структури Чорного моря знаходяться на глибині 4-5
тис. метрів. Країни чорноморського басейну, залучаючи іноземні інвестиції, розпочали роботу, спрямовану на
розвідку та облаштування родовищ на власній території. Тож перед Україною постає стратегічне завдання
пришвидшення робіт по освоєнню та видобутку енергоресурсів на чорноморсько-азовському шельфі для посилення
власної енергетичної безпеки та економічного зростання в майбутньому.
Чорне та Азовське море зацікавило науковців, як джерело родовищ вуглеводнів, ще у 60-х роках. З того часу
розпочалися активні геологічні дослідження: глибоководне буріння на Голіцинській структурі, за допомогою якого
відкрили Голіцинське газоконденсатне родовище, а також розвідка, а пізніше і дослідно-промислова експлуатація
Архангельського і Штормового родовищ. У 1986 році видобуток газу з морського шельфу набув максимального рівня.
На думку деяких експертів, український шельф Чорного моря, площа якого становить 133,7 тис. км2, може
повністю забезпечити потреби нашої країни в газі і частково — у нафті. За даними державної служби геології та надр
України, потенційні запаси енергоресурсів (нафта і природний газ) на українському шельфі Чорного моря оцінюються
у 2,3 млрд т умовного палива (еквівалент 2,3 трлн м3), що становить близько 40% усіх енергетичних запасів нашої
країни. Ці запаси розподіляються так: Північно-За-хідний шельф — 604,1 млн т умовного палива (т. у. п.);
глибоководна западина Чорного моря — 346,0 млн т у. п.; Прикерченський шельф — 257,0 млн т у. п.; акваторія
Азовського моря — 324,8 млн т у. п. Решта менш масштабних запасів відкрита в інших частинах українського
шельфу Чорного та Азовського морів. Значні запаси енергоресурсів відкриті на площі Килима (250 — 485 млрд м3
природного газу), Скіфській ділянці (35 млрд м3 газу та 25 — 60 млн т нафти), структурі Нахімова (29 млрд м3 газу),
структурі Корнілова (35 млрд м3 газу), структурі Ахіба (6,7 млн т у. п.). [1]
За даними Українського державного геологорозвідувального інституту прогнозні ресурси вуглеводнів в
Чорному та Азовському морях складають 1438 млн. т. умовного палива, в тому числі на шельфі Чорного моря – 780
млн. т у.п., на конитнентальльному схилі і в глибоководній впадині Чорного моря – 346 млн. т у.п., на шельфі
Азовського моря – 312 млн т у.п. У зв’язку із зростанням цін на енергоносії Кабінет Міністрів України постановою від
17 вересня 1996 р. №1141 затвердив Програму освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектора Чорного і
Азовського морів з метою збільшення видобутку нафти і газу. Програма передбачала залучення іноземних
інвестицій, які гарантували збільшення в 2010 році видуботок газу до 6,2 млрд м3, а нафти – до 3,3 млн. тонн в рік.
Виконавцем робіт визначили ДАТ «Чорноморнафтогаз». На сьогоднішній день ДАТ «Чорноморнафтогаз» володіє 17
родовищами, серед яких 11 газових, 4 газокондексатних та 2 нафтових. У розробці — 3 газоконденсатні
(Голицинське, Штормове, Фонтанівське), 6 газових (Архангельське, Стрілецьке, Джанкойське, Задорненське, СхідноКазантипське, Північно-Булганацьке) й одне нафтове (Семенівське) родовища. Протягом найближчих п’яти років ДАТ
«Чорноморнафтогаз» планував нарощування ресурсної бази вуглеводнів за рахунок проведення
геологорозвідувальних робіт на Прикерченському і Північно-Західному шельфах Чорного моря та в південній і
західній частинах Азовського. Сьогодні, у зв’язку із останніми подіями, пов’язаними з відносинами з РФ, ДАТ
«Чорноморнафтогаз» корегує свої плани. Пошуково-розвідувальне буріння планується провести на 10 нових площах.
За результатами геологорозвідувальних робіт очікується відкрити 2 — 3 родовища із загальними запасами
вуглеводнів 60 — 70 млн т. у. п. За рахунок введення в дію нових родовищ і свердловин очікується довести об’єми
видобутку природного газу у 2015 році до 1512,2 млн м3, нафти — до 306,8 тис. т. [1]
Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України з питань оподаткування» наклав на
компанію значну ренту. Фінансування діяльності компанії бажає бути кращим - у 2008 році воно склало 4,8 млн грн, у
2009-у — 7,9 млн грн, у 2010-у — 5,3 млн грн. Значне податкове навантаження (рентні платежі), недостатнє
бюджетне фінансування геологорозвідувальних робіт значно стримують розвиток ДАТ «Чорноморнафтогаз».
Введення в експлуатацію Одеського родовища, запаси якого складають 30 млрд м3, постійно відкладається через
брак достатніх коштів, зміну керівництва та непрозорість законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності. В
Україні відсутні компанії, які здатні вести розвідку і промислову розробку вуглеводнів на великих глибинах. А
залучення іноземних інвесторів викликає неабиякі труднощі в нашому уряді, на підтвердження чого, ситуація з
компанією Vanco[3]. До того ж, РФ висловила свій протест на проведення пошукових робіт у Чорному та Азовському
морях до тих пір, поки не буде проведена делімітація морського кордону між Росією та Україною, що на сьогоднішній
день є досить складним питанням в світі останніх політичних подій. На жаль, в Україні дотепер не вироблений чіткий
та прозорий порядок видачі та анулювання ліцензій на видобуток енергоносіїв. На думку інвесторів, що працюють в
українській видобувній сфері, створено практично неприйнятні умови для учасників ринку з метою отримання власної
вигоди за допомогою застосування непрозорих та корупційних схем у процесі видачі ліцензій.
Висновок. Український шельф має величезний потенціал для видобутку енергетичних ресурсів і є досить
привабливим для інвесторів. Проте непрозоре податкове законодавство у даній сфері, виникнення конфліктних
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ситуацій між державою та інвесторами, зрив впровадження програми освоєння українського шельфу є нагальними
серйозними проблемами, які потребують вирішення. Вдосконалення та гармонізація інвестиційного законодавства
відкриють широкі перспективи для подальшого видобутку енергетичних ресурсів на шельфі України.
Список використаних джерел:
1. Енергоресурси чорноморського шельфу: проблеми і перспективи освоєння. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до ресурсу: http://chornomorka.com/archive/a-1164.html.
2. Правові, економічні та екологічні аспекти видобутку енергоносіїв на українському шельфі Чорного та
Азовського
морів.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://old.niss.gov.ua/MONITOR/December2009/08.htm.
3. Щодо розробки і стану реалізації національної програми досліджень і використання ресурсів АзовоЧорноморського басейну, інших районів світового океану на 2009-2034 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/Juli2009/24.htm.
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СЕКЦІЯ 1
Інноваційний розвиток – запорука інтеграції України у світовий економічний простір
УДК 338.246.025.2

УМОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН
У СФЕРІ РЕГУЛЯТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Автор: Вдовиченко Л. Ю.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
В умовах інтеграції України у світовий економічний простір робота вітчизняних органів державного управління
у сфері регуляторної діяльності (діяльності, спрямованої на підготовку, прийняття, відстеження результативності та
перегляд регуляторних актів [1]) має перспективи спрощення та підвищення ефективності за допомогою
застосування механізму інформаційних відносин між учасниками такої діяльності, використовуючи досягнення
сучасного розвитку світових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Формування цього механізму або
забезпечення електронної інформаційної взаємодії (ЕІВ) суб’єктів регуляторної діяльності, на думку автора, повинно
бути направлено на: 1) нормативне закріплення та організацію забезпечення реалізації правового статусу
регуляторних органів та суб’єктів регулювання [1] в якості учасників ЕІВ у сфері регуляторної діяльності; 2)
формування та структурування інформаційних ресурсів у цій сфері, підтримку в актуальному стані баз даних
інформаційних систем (ІС) місцевого, регіонального та державного управління; 3) створення електронних
класифікаторів функцій та повноважень органів державного управління у сфері регуляторної діяльності на
місцевому, регіональному та державному рівнях та їх використання в ЕІВ суб’єктів регуляторної діяльності; 4)
поширення використання ІКТ в ЕІВ суб’єктів регуляторної діяльності через її «популяризацію»; 5) організацію
навчання як посадових осіб регуляторних органів, так і інших суб’єктів регулювання, щодо можливостей
використання ІКТ в мережі ЕІВ у сфері регуляторної діяльності.
Для забезпечення ЕІВ суб’єктів регуляторної діяльності необхідно:
1. На регіональному рівні: ввести міжвідомчі портали регіонів у сфері регуляторної діяльності; удосконалити
офіційні веб-сайти обласних (міських), районних державних адміністрацій, територіальних (місцевих) органів
центральних органів виконавчої влади (ТМО ЦОВВ) та органів місцевого самоврядування (ОМС) обласного,
районного, міського (міст обласного (районного) значення; забезпечити у сфері регуляторної діяльності ЕІВ обласних
(міських), районних державних адміністрацій та ТМО ЦОВВ з територіальними органами уповноваженого органу
щодо здійснення державної регуляторної політики (уповноваженого органу); здійснити ЕІВ територіальних (місцевих)
органів юстиції з територіальними органами уповноваженого органу.
2. На державному рівні: ввести єдиний державний портал у сфері регуляторної діяльності; удосконалити
офіційні веб-сайти ЦОВВ та інших регуляторних органів державного рівня; забезпечити у сфері регуляторної
діяльності ЕІВ ЦОВВ та інших регуляторних органів державного рівня з уповноваженим органом; здійснити ЕІВ між
уповноваженим органом та його територіальними органами; здійснити ЕІВ Міністерства юстиції України з
уповноваженим органом.
Для побудови ЕІВ із суб’єктами регулювання необхідно: забезпечити розкриття інформації у сфері
регуляторної діяльності; запровадити таку ЕІВ, яка б враховувала можливість вираження вільної думки суб’єктів
регулювання, їх ідентифікацію та обізнаність щодо дій таких учасників з порушеного питання; забезпечити розвиток
електронно-комп’ютерної культури громадян.
ЕІВ, перш за все, повинна орієнтуватися на консенсус поглядів основних груп економічних інтересів у сфері
регуляторної діяльності (регуляторних органів і суб’єктів регулювання) та включати для її формування певні заходи
(рис.1).
Фінансові витрати (ФВ) на створення системи ЕІВ суб’єктів регуляторної діяльності можливо оцінити за
досвідом інших країн. Так, у Канаді [2] вартість робіт щодо забезпечення доступу до загальної інформації органів
державного управління складає близько 30 млн. дол. США щорічно. Канадці вважають це помірною платою за
встановлення контролю над державою. На контроль держави над канадцями витрачається значно більше.
Для зниження ФВ щодо розгортання, розвитку та підтримки вітчизняної системи ЕІВ суб’єктів регуляторної
діяльності можливо використовувати діючі ІС та ресурси органів державного управління. При існуючій обмеженості
державного фінансування на етапі розгортання вітчизняної системи ЕІВ суб’єктів регуляторної діяльності інформація
буде переважно надаватися у форматах: підписаних електронним цифровим підписом листах, серверах Інтернет
тощо. По мірі розвитку ІКТ вартість цих послуг може бути низькою за рахунок постійного падіння вартості мережевих
поєднань та розвитку вільного програмного забезпечення.
Для розгортання технічної інфраструктури системи ЕІВ суб’єктів регуляторної діяльності необхідні: 1) політика
створення, розвитку та підтримки стандартів, практик та систем розкриття інформації у регуляторному процесі; 2)
стандарти та практики, що забезпечують розподільче становлення інфраструктури розкриття інформації у
регуляторному процесі; 3) ІС та технологічна підтримка процесів збереження інформації у регуляторному процесі, її
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обробка та доступ до неї; 4) спеціалісти, що будуть забезпечувати розробку, розвиток та підтримку технічної
інфраструктури системи ЕІВ суб’єктів регуляторної діяльності.
Електронна держава
1.
(Електронний регіон + Електронний ОМС) =
2.
Оперативність, відкритість,
Участь, рівність, залучення
3.
підзвітність, результативність,
ефективність
Електронні регуляторні органи

+

Електронні суб’єкти регулювання

Розвиток інфраструктури ІС у сфері
регуляторної діяльності для
ефективного формування,
використання та захисту
інформаційних ресурсів

Впровадження ІС розкриття

Організація вікон

Організація навчання

доступу до

суб’єктів регулювання

інформаційних ресурсів

ІКТ у сфері

у сфері регуляторної

регуляторної діяльності

діяльності

інформації у сфері регуляторної
діяльності

Впровадження ІКТ для ефективної
реалізації національних проектів

Центр обробки
даних

Організація точок доступу
суб’єктів регулювання до
інформаційних ресурсів у сфері
регуляторної діяльності

ЕІВ суб’єктів регуляторної
діяльності

Організація роботи та навчання

Відкрита ІС «Єдина

посадових осіб регуляторних

інформаційно-

органів програмам використання

аналітична система
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Рис. 1. Заходи формування ЕІВ регуляторних органів та суб’єктів регулювання у сфері регуляторної діяльності
(розробка автора)
Одночасно повинні вирішуватися питання щодо: законодавчого забезпечення розкриття інформації у
регуляторному процесі; зміни політичної та бізнес-культури з питань, що пропонуються для впровадження (зокрема,
підтримка практики спільного використання інформації, зміни відношення до питань копіювання вже доступної
інформації); створення інфраструктури – політики, стандартів, практик, ІС їх технічної підтримки та підготовки
персоналу; системи вимірювання досягнутих результатів.
Список використаних джерел:
1. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності – Закон України від 11
вересня 2003 року №1160-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.
2. The Role of Financial Regulation in a World of Deregulation and Market Forces, Lawrence J. White Stern School of
Business New York University November 1, 2009. – Available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/
2009/reforms/white.htm.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

Автор: Волосюк М.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Забезпечення економічної безпеки належить до числа найважливіших національних пріоритетів. В основі
державної політики сьогодення покладено принципове усвідомлення, що впровадження в Україні європейських
стандартів життя та рух нашої країни на провідні позиції у світі здійснюватиметься, перш за все, за вектором безпеки
– це забезпечення гарантій безпеки держави, економіки та громадян, захищеності інвестицій і приватної власності
[1]. Звідси - ключовою умовою нової якості економічного зростання є зміцнення безпеки держави шляхом підвищення
стійкості національної економіки до негативних зовнішніх впливів, диверсифікації торговельних та фінансових
потоків, проведення ефективної політики імпортозаміщення; забезпечення цілісності та захисту промисловоекономічної інфраструктури в умовах особливого періоду та кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці
тощо [2].
Економічна безпека країни складається з економічної безпеки регіонів. Сьогодні в науковій літературі широко
представлені концептуальні аспекти економічної безпеки України. Поняття «економічна безпека регіону» порівняно
недавно стало об’єктом наукових розробок, тому в науковій літературі спостерігаємо широкий спектр підходів до його
трактовки:
 Визначення економічної безпеки регіону через «стан» економіки [3, с.167], інститутів влади, які повинні
забезпечувати гарантований захист територіальних інтересів [4, с. 123].
 Визначення економічної безпеки регіону через сукупність умов і факторів, що забезпечують стабільність і
поступальний розвиток економіки регіону [5, с.274].
 Визначення економічної безпеки регіону через «стійкість» регіональної економічної системи, тобто
здатності протистояти різного роду загрозам, що максимально забезпечує прийнятні умови життя та розвитку
особистості для більшості населення [6; 7].
Приймаючи до уваги складну регіональну структуру нашої країни, сьогодні вкрай актуальним є розробка
конкретних засобів забезпечення регіональної економічної безпеки з урахуванням специфіки економічного розвитку
регіону, що обумовлює необхідність модифікації цілей, засобів та конкретних дій органів державної влади та
місцевого самоуправління. При розробці заходів із забезпечення економічної безпеки регіонів, необхідно розглянути
типологію суб’єктів держави з метою формування стандартних підходів з їх реалізації. Традиційно в нашій країні
регіони поділяють на індустріальні та аграрні. Загальновизнаним є поділ регіонів на такі, що базуються на старих і
нових галузях промисловості. Старопромисловим регіонам притаманна велика частка базових галузей
промисловості у виробництві, які зберегли своє значення і за сучасних умов. На нашу думку, в Україні найбільша
загроза економічній безпеці існує сьогодні саме в промислових регіонах. Це пов’язано з тим, що рівень економічної
безпеки таких регіонів визначається рівнем функціонування галузей промислового комплексу, і головною загрозою
економічній безпеці в даному випадку є технологічне відставання. Як зазначається у [8], ця загроза є спочатку
непомітною, оскільки можна позичати знання ззовні, але потім виникає залежність від інновацій зовнішнього
походження [8, с. 139]. Також слід зазначити, що велика частка населення країни зайнята в галузях промислового
комплексу, тому рівень економічної безпеки промислових регіонів має ще і вирішальне соціальне значення. Отже, в
даному випадку доцільно говорити про розвиток інноваційного сектору не тільки на основі витиснення традиційних
галузей економіки, але й на основі техніко-технологічного оновлення цих галузей та виробництв з наданням їм
високотехнологічного та наукоємного статусу. Активно обговорюються в науковій літературі питання про перехід до
нових техніко-технологічних умов, вихід промислового виробництва на нові прогресивні рівні розвитку як актуальні
напрямки сучасного етапу розвитку країни та її промислових регіонів. Все більше дослідників говорять про
доцільність розробки такої стратегії економічного розвитку промислових регіонів, в основі якої повинно бути
структурно збалансований розвиток економіки, при оптимальній взаємодії всіх секторів реальної економіки, в першу
чергу сировинного та переробного. Розглядаються ідеї про формування інтегрованої ресурсно-переробної моделі [9,
с.12], тобто моделі інтегрованого взаємодоповнюючого функціонування мінерально-сировинного та промисловопереробного секторів та створення на її основі індустріально-технологічного мінерально-сировинного комплексу.
Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської облдержадміністрації була
розроблена Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина
– 2017» [10]. Основною ідеєю Програми є формування нового технологічного образу промисловості Миколаївської
області. Для цього важливо не тільки виявити тенденції світового, національного та регіонального промислового
розвитку, але й оцінити можливості забезпечення економічної безпеки розвитку промислового регіону. А це буде
визначатися рівнем інноваційності нових технологічних рішень. Промислові підприємства Миколаївщини
відзначаються високою інвестиційною та інноваційною активністю. Протягом 2010-2012рр. у промисловість області
вкладено понад 30% інвестиційних ресурсів, 2013р. цей показник сягнув майже 50%. Кожне четверте промислове
підприємство області займалося інноваційною діяльністю. За цим показником 2013р. область посіла 3 місце серед 27
регіонів держави (в середньому по Україні – 16,8%) [10, с.8].
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Найбільшою інноваційною активністю в області відзначаються підприємства харчової промисловості (32,1% в
загальній кількості). Серед представників галузі високою інноваційною активністю виділялися підприємства, які
займаються переробкою та консервуванням овочів і фруктів – 75% (СТОВ «Вікторія», ТОВ «Сандора», ФГ
«Владам»), виробництвом молочних продуктів – 62,5% (ПАТ «Баштанський сирзавод», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв»,
ПП фірма «Шисхол»), а також виробництвом хліба та хлібобулочних виробів – 31,8% (ТОВ «Лакомка», ТОВ «Добрий
смак», ТОВ «Миколаївський хлібозавод №1»). 21% підприємств, які впроваджували нововведення, припадає на
підприємства машинобудівного комплексу. Найбільш інноваційно активними традиційно були ДП «НВКГ «Зоря»«Машпроект», ПАТ «Завод «Екватор», ТОВ «СКБ Теплотехніка» [10, с.8].
Разом з тим, основними загрозами економічній безпеці Миколаївської області є:
 критичний стан основних фондів у провідних галузях економіки (зношеність основних фондів
промислових підприємств області перевищує 70% (крім новостворених підприємств харчової промисловості та
енергетики);
 обмежений доступ підприємств базових галузей промисловості (передусім машинобудування та
суднобудування) до кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки комерційних банків, особливо на
довгостроковий період, для технічного переозброєння, модернізації та розвитку виробництва;
 зменшення попиту на продукцію вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку через зниження
купівельної спроможності населення, низька конкурентоспроможність продукції порівняно з імпортними товарами, які
надходять на територію України за заниженою митною вартістю (передусім продукція легкої промисловості);
недостатня забезпеченість підприємств кваліфікованими кадрами робочих професій, перш за все у таких
галузях як суднобудування, легка промисловість.
Проаналізувавши тенденції промислового розвитку Миколаївської області зазначимо, що максимальна
економічна безпека регіону може бути досягнута не тільки за рахунок окреслення конкретної проблеми, виявлення
діючих чинників дестабілізації та оцінки загроз, але й одночасно потрібно провести обґрунтування перспективних
полюсів конкурентоспроможності як сукупності підприємств, потенціал яких з випуску конкурентоспроможної на
національному та світовому ринку продукції значно перевищує середні показники даного регіону. На основі цього
формувати регіональну промислово-інноваційну політику, що реалізує єдину стратегічну ціль – забезпечення
економічної безпеки промислового регіону.
Висновки: Економічна безпека промислового регіону – це готовність економіки регіону забезпечити
конкурентоспроможність регіонального промислового комплексу та розвиток його інфраструктури, економічну,
соціальну, воєнно-політичну стабільність даної території, а також реалізацію національно-державних інтересів
України.
При дослідженні проблем забезпечення економічної безпеки промислових регіонів необхідно оцінювати не
тільки поточний стан галузей промислового комплексу та їх інфраструктури, але й ресурсний потенціал, а також
ефективність його використання.
Взаємодія регіональних органів управління та промислових підприємств повинна будуватися на основі
єдиного механізму управління економічної безпекою даного регіону, що розглядається як безперервний процес
захисту економічних інтересів промислового регіону від внутрішніх та зовнішніх загроз. Одним з найважливіших
показників, що оцінюють економічну безпеку, є доля інноваційної продукції в загальному обсязі промислової
продукції регіону. Зосереджений у промисловості Миколаївської області значний виробничий і науково-технічний
потенціал (наукоємні галузі машинобудування, сучасні потужності харчової та легкої галузей промисловості) дає
можливість забезпечити стійкий економічний розвиток, сприяти істотному підвищенню рівня і якості життя населення.
В умовах сьогодення важливим задачами забезпечення економічної безпеки промислового регіону є: розвиток
конкурентоспроможних на світовому ринку галузей та підприємств, а також розширення ринку наукоємної продукції.
Для цього потрібно концентрувати фінансові та матеріальні ресурси на пріоритетних напрямках розвитку науки і
техніки, підтримці наукових шкіл регіону, формуванні регіональної технологічної бази на основі перспективних
полюсів конкурентоспроможності.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ОСВІТІ
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Голіков В.І.
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Широке проникнення комп'ютерів у всі галузі науки в останні десятиліття призвело до того, що перед будьяким науковим співробітником стоїть проблема вибору програмного забезпечення для проведення досліджень.
Пропрієтарні (пропрієтарне – від англ. proprietary software) пакети через їх високу вартість недоступні для більшості
вчених та інженерів, що працюють в університетах і дослідницьких організаціях. Тому значний інтерес
представляють вільно поширювані пакети, які бурхливо розвиваються в останні роки і становлять реальну
конкуренцію пропрієтарним програмам. У таких галузях, як Internet-технології, проектування операційних систем,
офісні програми саме вільне програмне забезпечення визначає перспективи розвитку.
Згідно основних документів всесвітньо відомих асоціацій, таких як ЮНЕСКО (Організація об’єднаних Націй з
питань освіти, науки, культури, комунікацій й інформації), використанню вільного відкритого програмного
забезпечення приділяється велике значення для розвитку інформаційного суспільства [1, 5].
Вільне відкрите програмне забезпечення [3, 4] – ВВПЗ (від англ. free libre open source software – FLOSS) – це
програмне забезпечення, що розповсюджується за т. зв. вільними або відкритими ліцензійними угодами. Головна
відмінність цих угод від ліцензій на пропрієтарне програмне забезпечення – надання кінцевому користувачеві певних
прав та свобод щодо використання, змінювання та розповсюдження копій ВВПЗ разом з вихідним кодом [10, 49].
Сучасні вільно поширювані програми розробляються, як для вільних операційних систем (ОС), так і для ОС
Windows. Дуже часто розробники подібних програм на етапі проектування планують, що програмний продукт буде
кросплатформним (наприклад ПЗ, яке призначене для роботи в операційних системах Linux і Windows одночасно.
Учені і дослідники у своїй діяльності, крім операційної системи, найбільш часто використовують наступні класи
програмного забезпечення [1, 5]:
1. Програми для роботи в Internet;
2. Офісні програми;
3. Математичні програми;
4. Програми моделювання, обробки та візуалізації даних;
5. Засоби розробки програм (компілятори).
Перехід на вільне програмне забезпечення в наукових дослідженнях дозволяє не витрачати величезні кошти
на покупку закритого ПЗ. Закрите програмне забезпечення – це програмне забезпечення, на яке зберігаються як
немайнові, так і майнові авторські права. Таке програмне забезпечення є об'єктом права інтелектуальної власності і
використовується лише у спосіб та згідно з умовами, визначеними у відповідних дозволах (ліцензіях), виданих
особами – суб'єктами права інтелектуальної власності. У зазначених дозволах, зокрема, передбачаються обмеження
щодо доступ до коду, копіювання, тиражування, поширення та модифікації такого програмного забезпечення.
Для забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та
розв'язання проблеми залежності від монополістів-розробників програмного забезпечення 23 грудня 2009 року
прем'єр-міністром України Ю. Тимошенко було підписано розпорядження Кабінету Міністрів України № 1588-Р "Про
схвалення концепції державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади
програмного забезпечення з відкритим кодом".
Для повноцінного та широкого використання ВПЗ з відкритими ліцензіями в Україні необхідно: 1) прийняття
цільової програми впровадження відкритого програмного забезпечення у сфері державного управління, в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, навчальних закладах; 2) затвердження формату Open
Document (ODF) національним стандартом; 3) цілеспрямовані та зацікавлені дії уряду; 4) ініціативні дії програмістів;
5) формування попиту на використання україномовних програм [2, 9, 10].
На сьогодні дві третини операційних систем, що встановлені в державних установах та на комп’ютерах
українських користувачів – це продукція компанії Microsoft, виробника закритих програмних продуктів а, саме ОС
Windows.
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Водночас існує широкий спектр конкурентоспроможних ОС, в яких права користувача не обмежені на
установку, запуск, а також вільне використання, вивчення й змінювання (вдосконалення) коду. Найбільше поширення
отримали ОС FreeBSD, OpenBSD, Unix та ОС сімейства Linux, а саме: RedHat Linux (США), SuSe Linux (Німеччина),
ALT Linux та ASP Linux (Росія), Linux Ubuntu (Edubuntu), Grusha Linux (Україна, http://grusha.org.ua), Mandriva та ін.
Заслуговує уваги ОС Scientific Linux, що була розроблена фахівцями з Європейського центра ядерних досліджень
CERN і Національної лабораторії ім. Е. Ферми FermiLab. На відміну від ОС сімейства Windows аналогічні версії Linux
потребують значно менші вимоги до системних ресурсів комп'ютера.
В Україні працюють представники провідних дистрибутивів світу, серед яких можна назвати: ALT Linux –
NetStyle, Media Magic; Ubuntu – UALinux; Novell і RedHat – Ustar, Softline, MUK та ін. Освоєння сучасних дистрибутивів
Linux не займе багато часу, але дозволить отримати дуже надійну і зручну для користувача операційну систему.
Сучасні наукові дослідження неможливі без використання всесвітньої мережі Internet. Серед вільних
кроссплатформенних вільних програм для роботи у всесвітній мережі можна виділити Mozilla Firefox, Mozilla
SeaMonkey, Operaта Thunderbird, поштові клієнти Mozilla Thunderbird, іClaws-mail, мультипротокольна програма для
обміну миттєвими повідомленнями Pidgin, браузери Kompozer та ін. Дані програми є стабільними,
повнофункціональними, і більш захищеними, ніж входять до складу ОС Windows-програми. Має сенс користуватися
вільними програмами для роботи в мережі Internet незалежно від операційної системи.
При написанні статей, книг, монографій, оформленні звітів виникає необхідність у використанні офісного
програмного забезпечення. До відкритих програм для офісної роботи слід віднести ряд офісних пакетів: OpenOffice,
LibreOffice, KOffice, і Lotus Symphony, що є аналогічними пакету Microsoft Office, а також графічні редактори
(наприклад dia), словники (наприклад StarDict), програми для перегляду документів у форматах pdf і djvu [1-5].
Альтернативою відомого пропрієтарного пакета MS Office є кросплатформені вільні офісні пакети
OpenOffice.org та GNOMEOffice [58]. Крім того, для оформлення документів можна використовувати TeX (LaTeX) [79].
OpenOffice за можливостями аналогічний Microsoft Office, його версії існують як для ОС Linux, так і для ОС Windows
Вільно розповсюджуваний словник StarDict (Windows, Linux) є аналогічним словнику Lingvo. Також уваги
заслуговує словник GoldenDict.
Для якісної підготовки документа до видання можна використовувати систему комп'ютерного набору LaTeX.
Однак при її використанні виникає проблема вибору спеціалізованого текстового редактора.
В ОС сімейства Linux можна використовувати текстові редактори Tea, Gedit, Kile або Kate, які є в репозитаріях
більшості сучасних дистрибутивів. В якості текстового редактора для операційної системи Windows в багатьох книгах
і посібниках з LaTeX (TeX) рекомендують пропріетарний і платний редактор WinEdt. Але йому є прекрасні вільні
альтернативи − редактори Led і TeXnicCenter.
Крім того, для якісного набору тексту слід звернути увагу на спеціалізовані текстові процесори Lyx і Texmacs.
Крім розглянутих офісних додатків слід звернути увагу на on-line офісні пакети, такі як Google Office,
електронна таблиця Numsum і програма Gliffy [2, 5].
Серед багатофункціональних вільних програм для вирішення математичних задач, обробки, моделювання та
візуалізації даних можна виділити наступні пакети.
Scilab − система комп'ютерної математики, яка призначена для виконання інженерних і наукових обчислень.
За можливостями пакет Scilab практично не поступається Mathcad, а по інтерфейсу близький до Matlab. Графічні
можливості Scilab не поступаються пропрієтарним математичним пакетам. Слід звернути увагу на те, що до складу
Scilab входить Scicos
 сист
ютерного
ема
моделювання,
к
омп'
аналогічна Simulink.
Maxima − математична система символьних і чисельних обчислень. Програма працює в консольному режимі і
вигляді віконного програми. При проведенні обчислень, Maxima використовує точні дробу, цілі числа і числа з
плаваючою точкою довільної точності, що дозволяє проводити обчислення з дуже високою точністю. Maxima може
замінити при вирішенні деяких завдань Maple і Mathematica.
Для вирішення математичних задач можна використовувати пакет Octave − високорівнева мова
програмування, сумісна з MATLAB, що призначена для проведення чисельних розрахунків. Існує зручна графічна
середу QtOctave для роботи Octave.
Крім цих трьох широко відомих математичних пакетів для вирішення задач обчислювальної математики і
проведення аналітичних розрахунків модно використовувати наступні вільні програми:

FreeMat − система комп'ютерної математики, аналогічна Scilab, але з меншими можливостями;

Euler Math Toolbox − система численних і аналітичних розрахунків, по синтаксису подібна Matlab.

Sage − програма для математичних розрахунків, що об'єднує безліч існуючих вільних пакетів єдиному
середовищі, написаної на Python.
Для побудови графіків і обробки даних існує велика кількість вільних програм [2, 5]: Extrema, RLPlot, Fityk,
Gretl, MayaVi, Zhu3D, OpenDX, Scidavis,Veusz.
Для проведення нескладних аналітичних розрахунків можна рекомендувати невелику консольну програму
Yacas.
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Для вирішення диференціальних рівнянь в приватних похідних методом кінцевих елементів і візуалізації
рішення є вільно поширювані пакети Freefem іFreefem3d [55], які за своїми можливостями не поступаються модулю
рішення рівнянь математичної фізики з пакету Matlab.
Для побудови реалістичних 3D-моделей існує потужний вільно поширюваний пакет Blender.
Таким чином, розглянуті вище вільні програми можна рекомендувати використовувати для обробки,
моделювання та візуалізації даних в освітніх і дослідницьких організаціях. Це якісні програмні продукти, які не
поступаються своїм пропрієтарним аналогам. Перехід на вільне програмне забезпечення дозволить використовувати
в наукових дослідженнях якісні легальні програми, не витрачаючи величезні кошти на покупку пропрієтарних
програм. Не слід забувати і про те, що використання вільного програмного забезпечення робить дослідника посправжньому незалежним. Вчений стає незалежним від цінової політики крупних IT-корпорацій та, в чомусь, навіть
від власного керівництва.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Автор: Дранко С.В.
Науковий керівник: Єфімова Г.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Однією з найважливіших конкурентних переваг в державній економіці України є морська галузь, яка,
враховуючи загрозливі фактори, змушує шукати нові шляхи розвитку та реструктуризації цієї галузі [1].
В індустріально розвинених країнах значного поширення набули кластери. Наразі саме ці об’єднання
виробничих та дослідницьких структур є одним з найефективніших механізмів швидкого інноваційного розвитку
виробництва і забезпечення високої конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств і регіонів.
Кластер, як правило, являє собою об’єднання географічно локалізованих підприємств, науково-дослідних
установ, навчальних закладів, ринкових структур як основних учасників інноваційного процесу. Однією з головних
складових успішного кластеру є його інноваційна спрямованість, оскільки без впровадження інновацій кластерне
об’єднання буде прототипом територіально-виробничих об’єднань і зможе проіснувати лише обмежений проміжок
часу до логічного завершення свого виробничого потенціалу [2]
Застосування кластерного підходу передбачає формування кластерів на певних територіях з підприємств, що
виконують різні функції, але об’єднані одним технологічним процесом, результатом якого є кінцевий продукт,
створений зусиллями всіх учасників процесу, починаючи з тих, хто займався науковими розробками та підготовкою
кадрів, і закінчуючи технологами, пакувальниками та дилерською мережею. Цей підхід засновано на врахуванні
позитивних синергетичних ефектів регіональної агломерації, мережевих принципах організації господарського
процесу та дифузії знань і вмінь за рахунок міграції персоналу. Крім того, відсутні кордони між секторами та видами
діяльності, які, в свою чергу, розглядаються як взаємопов’язані та взаємодоповнюючі.
На сьогоднішній день кластеризація є формою внутрішньої інтеграції та кооперування, що здатна забезпечити
стійкість і синергетичний ефект в протидії ударам глобальної конкуренції з боку монопольних територіальновиробничих комплексів.
Перевага і новизна кластерного підходу полягають у тому, що він додає високу значущість мікроекономічній
складовій, а також територіальному і соціальному аспектам економічного розвитку. Крім того, він пропонує ефективні
інструменти для стимулювання регіонального розвитку.[3]
Щодо створення кластерів у морській галузі в першу чергу треба враховувати досвід країн ЄС, де з метою
налагодження координації, обміну інноваційним досвідом та розвитку морської галузі, було створено ЕNMC –
European Network of Maritime Clusters (Європейська мережа морських кластерів), яка об’єднує такі держави, як
Болгарія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Швеція,
Великобританія [4]
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З огляду на універсальність кластера, що пропонується створити в морській галузі України, більш доречнішим
є поняття "морегосподарський кластер".
На основі вивчення світового досвіду та потенціалу морегосподарського комплексу України запропонована
така структура морегосподарського кластера, що складається з автономних модулів (підкластерів).
Вже на сьогодні існують перспективи для створення спеціалізованих підкластерів, а саме:
1) суднобудівного (центр – Миколаївська область);
2) сервісного металокластера зі спеціалізацією на арабський ринок (Одеська область);
3) портових кластерів на базі морських торгових портів України. Вже розпочато формування портового
кластера в м. Южне;
Серед основних переваг формування та функціонування морегосподарського кластера в Україні для його
учасників варто виокремити такі:
1) скорочення витрат підприємств-учасників кластера на іммобілізацію оборотних коштів на час находження їх
у процесі доставлення.
2) централізація спільних для учасників кластера функцій. В умовах постійного загострення конкуренції між
морськими державами світу підприємства морегосподарського комплексу України поодинці не в змозі проводити
маркетингові, соціологічні дослідження, ефективні економічні заходи щодо успішного конкурентного протистояння
великим іноземним корпораціям.
3) переваги використання єдиної інфраструктури;
4) більш повне використання потенціалу транскордонного співробітництва, вихід на нові ринки;
5) збільшення обсягів експортних постачань вітчизняних виробників на базисних умовах Incoterms групи "С" та
"D", які передбачають більше ризиків для постачальника, проте і значно більшу прибуткову (збутову) маржу.
6) полегшення отримання кредитів для підприємств морегосподарського кластера, зокрема для такої
капіталомісткої галузі як суднобудування, завдяки залученню до роботи кластера спеціалізованих фінансовокредитних установ;
7) концентрація фінансових потоків, згенерованих активами морегосподарського кластера, що будуть
цілеспрямовано йти на модернізацію морегосподарського комплексу країни.
8) полегшення доступу до інновацій, підвищення ефективності наукових
розробок від централізованого їх впровадження в рамках кластера. Перспективним є створення єдиної бази
наукової інформації із залученням наукових установ з різних сфер морського господарства, в яких створено
унікальну науково-технічну базу. Об’єднання зусиль потужних наукових установ України забезпечить синергетичний
ефект у науково-дослідній роботі, забезпечить інноваційний розвиток морегосподарського комплексу України;
9) підвищення ефективності підготовки та підбору кадрів у морській галузі. З урахуванням потужної навчальної
бази в Одеській та інших областях Південного регіону доцільним є створення Південного регіонального центру
підготовки та підбору кадрів для підприємств морегосподарського кластера [5]
Отже, формування морегосподарського кластеру матиме велике соціальне та економічне значення як для
регіональної, так і для національної економіки.
Застосування кластерного підходу дозволить побудувати сучасну інфраструктуру , що буде відповідати
міжнародним стандартам та забезпечить прискорення соціально -економічного розвитку регіонів, де розміщений
кластер. Разом з тим участь науки в кластері дозволить підвищити в інноваційну активність підприємств та
скоординувати роботу в напрямку задоволення потреб бізнесу і прискорити комерціалізацію наукових розробок.
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СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Автор: Ліснічук О.І., РибакІ.І.
Науковий керівник: Марущак С.М.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
В умовах ринкової економіки ризик є ключовим елементом підприємництва. У Господарському кодексі України
сказано, що підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність,
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що здійснюється з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Однак процес
прийняття відповідальності одночасно є й процесом прийняття на себе ризику. Отже, здатність і готовність до ризику
– риса, що притаманна підприємцю. Підприємець, який вміє вчасно ризикувати, найчастіше виявляється
винагородженим. Проте, вітчизняні підприємці беруть на себе відповідальність і готовність до ризику навіть не
намагаючись їх уникнути. Натомість, у кожній ситуації, пов’язаній з ризиком, має вирішуватись питання про межі, які
відокремлюють допустимий ризик від загрозливого. Тому, необхідно завжди необхідно оцінювати міру ризику, що
означає якісно та кількісно аналізувати ситуацію з метою отримати достатньо інформації для прийняття правильних
рішень щодо виявлення та управління ризиками заради нівелювання їх негативних наслідків для суб’єкта
господарювання.
Під ризиком звичайно розуміють небезпеку втрат, потенційних збитків, імовірність і можливість настання
несприятливих подій або банкрутства.
В економічній теорії багато вчених досліджували поняття ризику. Ретельно проаналізувавши ці дослідження,
ми виділили схему управління ризиком, яка, на наш погляд, є досить ефективною: 1. Виявлення (якісні методи) та
оцінка (кількісні методи) ризику → 2. Вибір методів впливу на ризик шляхом порівняння їх ефективності → 3.
Прийняття рішення → 4. Вплив на ризик (зниження, збереження, передача(передача відповідальності за наслідки
ризику)) → 5. Контроль результатів [1, с. 47]. Якщо дотримуватися даної схеми, то можна оцінювати потенційні
збитки і запобігати їм. Результативність даної схеми управління ризиком суттєво залежить від реалізації першого
етапу – аналізу ризиків.
Головне завдання якісного аналізу – отримання інформації про структуру, властивості об’єкта і наявні ризики,
а також у визначенні факторів ризику й обставин, що приводять до ризикових ситуацій. Шляхом якісного аналізу
виявляються джерела, причини, фактори ризиків, установлюються потенційні зони ризиків, його види.На етапі
кількісного аналізу ризику визначається чисельне значення ймовірностей настання ризиків та їхніх наслідків,
здійснюється кількісне оцінювання ступеня ризику і визначається припустимий рівень ризику.
На практиці суб’єкти господарювання вивчають можливі втрати внаслідок укладання угод, інвестування,
процесу виробництва, тощо. Для проведення кількісного аналізу найчастіше використовують статистичні методи –
кількісне визначення імовірності настання ризикової ситуації і розмірів фінансових і матеріальних збитків. Умови його
використання: прояви ризиків у діяльності конкретного підприємства, наявність достатньої інформації про кількість
ризикових ситуацій та їх негативних наслідків.
Сутність статистичних методів оцінки ризиків полягає у визначенні вірогідності виникнення втрат чи отримання
прибутку на основі статистичних даних попереднього періоду і встановленні області (зони) ризику, коефіцієнту ризику
тощо. Перевагами статистичних методів є можливість аналізувати і оцінювати різні варіанти розвитку подій і
враховувати різні чинники ризиків в рамках однієї угоди чи загалом по підприємству за певний проміжок часу.
Основним недоліком цих методів вважається необхідність використання в них імовірнісних характеристик. Напрямки
застосування статистичних методів: оцінка вірогідності виконання, аналіз вірогідного розподілу потоку платежів,
дерево рішень, імітаційне моделювання ризиків, а також технологія «RiskMetrics» тощо. Особливий інтерес
становить кількісне оцінювання економічного ризику за допомогою методів математичної статистики. Головні
інструменти цього методу представлені в таблиці.
Таблиця
Основні показники статистичного методу
Показник
Характеристика показника
1. Математичне очікування (М) чи середнє
значення (

X

) досліджуваної випадкової
величини
n

M ( Х ) = X = ∑ X i Pi

Задає теоретичне середнє значення величининаслідків якоїсь
дії,прибутку,доходу,тощо.

i =1

2. Дисперсія
n

D( Х ) = ∑ ( Х i − Х ) Pi

Показник міри мінливості можливого результату. Міра
відхилення фактичного знання від його середнього значення.
Чим менше дисперсія тим менше ризик.

σ ( Х ) = D( X )

Визначає міру мінливості можливого результату. Міра
абсолютного коливання. Чим менше значення показника тим
менша ймовірність ризику.

2

i =1
3. Стандартне відхилення

4. Коефіцієнт варіації

σ (Х )
V (Х ) =
⋅ 100%
Х

Показує міру відхилення отриманих знань. до 10% – слабке
коливання; до 10-25% – помірне; понад 25% – високе.чим вище
коливання, тим більший ризик.
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Для більш детального аналізу фінансових ризиків і їх оцінку крім статистичних показників варто застосовувати
групи індикаторів неекономічного характеру: галузеві і технічні індекси. До галузевих індексів відносяться:
макроекономічні мультиплікатори – вартість акцій/прибуток; вартість акцій/виручка; вартість акцій/балансовий
капітал; вартість бізнесу/прибуток до оподаткування + амортизаційні відрахування – переоцінка активів вартість
бізнесу/інвестований капітал, диференціал процентних ставок; дюрація ринку державних коштовних паперів,
кореляція касових і термінових ринків. Технічні індекси: оцінка історичної бети ринку; оцінка історичної сигми ринку;
щоквартальний оборот; балансовий об’єм (OBV); кумулятивний індекс коливань; індекс коливань; оборот за останніх,
12 місяців, 5 років. Фінансові мультиплікатори: об’єм продаж/цінова дисперсія; ціна інструменту, представлена в
логарифмічному масштабі; історична мінливість; за середньогалузевою мінливістю: ROA, ROE, ROIC, WACC,
ROIC/WACC [3, с. 221-229].
Висновок. Основний результат оцінювання ризику – інформація як основа для прийняття рішень щодо
заходів для захисту від можливих втрат.Чим досконалішими є методи кількісної оцінки, тим меншим стає чинник
невизначеності, проте жоден з методів оцінювання ризиків не є універсальним. Статистичний метод є широко
використованим для кількісної оцінки економічного ризику, але поступається перед умовами обмеженості
інформаційного контуру з урахуванням індивідуальних особливостей певної ситуації. Тому доцільно його показники
доповнювати економічними та неекономічними індикаторами, які засновані на кількісно і якісно кращих даних та
ефективніше взаємноув’язуються за допомогою математичних моделей і комп'ютерної обробки даних.
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ
Автор: Мігай Н.Б.
Первомайський політехнічний інститут Національного
університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Первомайськ
Необхідність інноваційного розвитку національних підприємств та виходу з кризи зумовлена останніми
подіями та тенденціями входження нашої країни до європейської спільноти. За часи незалежності інноваційний
розвиток не став однією з головних характеристик зростання національної економіки України. Позитивні тенденції
хоча й спостерігалися протягом кількох років, проте мали переважно тимчасовий характер і змінювалися
протилежними зрушеннями в економіці. Це характеризує інноваційні процеси в Україні як нестійкі та позбавлені
чітких довгострокових стимулів для інноваційної діяльності, та вказує на необхідність виявлення певного кола
проблем у зазначеній сфері.
Дослідженню теоретичних та практичних проблем інноваційної діяльності та інноваційного розвитку
приділяють увагу багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них, Ю. Бажал, К.Ерроу, В. Денисенко, І.В. Луциків,
О.О. Лапко, М.Портер, Л.Федулова та інші.
Останнім часом економічний розвиток країни безпосередньо пов’язують із її конкурентоспроможністю на
світовому ринку. Конкурентоспроможність країни визначають як її здатність створити внутрішні та зовнішні умови, які
дають можливість бізнесу виробляти товари та послуги, що витримують випробування світовими ринками, а
населенню – постійно підвищувати доходи та якість трудового життя [1, с.42].
Інноваційному розвитку підприємств та забезпеченню конкурентоспроможності України сьогодні перешкоджає
наявність широкого кола проблем, зумовлених не лише глобальними тенденціями, а й внутрішніми протиріччями:
 внутрішні диспропорції практично у всіх сферах суспільного життя країни;
 неефективність інститутів влади, які, по суті, проводять антиінноваційну політику, майже припинивши
фінансування інноваційної діяльності (зокрема, у 2014 р. на науку було спрямовано трохи більше 0,2% ВВП);
 макроекономічна нестабільність – високі темпи інфляції, катастрофічне зниження курсу національної
валюти, подальше зростання рівня безробіття;
 неефективний розвиток ринків товарів та послуг, неплатоспроможність підприємств, розрив багатьох
господарських зв’язків переважним чином через воєнні дії і, як наслідок, скорочення масштабів ринку;
 низька конкурентоспроможність вітчизняних підприємств;
 відсутність сприятливого підприємницького клімату (згідно досліджень Всесвітнього банку за рейтингом
ведення бізнесу Україна займає 112 місце серед 189 країн [2]), і, відповідно, зниження рівня іноземних інвестицій;
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Відтік з України кваліфікованих наукових та технічних кадрів, стрімка деградація матеріально-технічної бази
наукових та науково-технологічних досліджень, переважне впровадження в Україні запозичених технологій не
найкращої якості, які не сприяють підвищенню конкурентоспроможності продукції та не створюють реальний попит на
результати наукових досліджень вітчизняних науковців.
В результаті, майже 95% вітчизняної продукції припадає на третій та четвертий технологічний уклад, тоді як в
інноваційно розвинених країнах вже домінують п’ятий та шостий технологічний уклади. На сьогодні внесок
інноваційно активних галузей у зростання ВВП складає близько 1%, а це, звичайно, дуже мало, з огляду на те, що
потенційні можливості національної науки створювати технології вищих укладів ще досить високі.
Необхідно зазначити, що криза може мати і позитивний вплив на інноваційний розвиток. Адже, умовах кризи
традиційні джерела економічного зростання звужуються і на перший план виходять інноваційні процеси, які в
майбутньому визначатимуть конкурентні переваги підприємств та формуватимуть позитивну економічну динаміку.
Стосовно підприємств інноваційні процеси провокують низку цікавих властивостей:
 змушують підприємства конкурувати в часі;
 сприяють скороченню життєвого циклу продукту;
 змушують підприємства формувати ринки збуту, здійснюючи акцентований маркетинг;
 спонукають переосмислювати організацією свою місію і структуру управління, змушуючи компанії
активізувати винахідливість співробітників, формувати інноваційні групи, переглядати ієрархічну структуру побудови
виробництва тощо [3, с.24].
Отже, криза та інноваційний розвиток є взаємопов’язаними: криза - це неминучий, обов’язковий етап розвитку,
який виводить економіку із стану збалансованості тим самим змушуючи шукати прогресивні шляхи розвитку; активна
інноваційна діяльність є ефективним методом для виведення економічної системи із кризи, а також основою для її,
подальшого розвитку; економічна криза може сприяти перебудові економічної системи, виводячи на перший план
стратегічні галузі та усуваючи корпоративні сегменти із слабким технологічним потенціалом тим самим стимулюючи
інновації.
Саме держава має взяти на себе відповідальність і спрямувати негативні чинники кризи в позитивну царину та
здійснювати регулювання і стратегічне планування соціально-економічного розвитку країни. Вважаємо, що найбільш
визначальним має бути вплив держави на стимулювання інноваційного розвитку підприємств та ті процеси, що
передують комерціалізації результатів інноваційної діяльності.
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На початку третього тисячоліття людство опинилось в надзвичайно складній і вкрай небезпечній
ситуації.Обмеженість природних ресурсів й здатності навколишнього середовища асимілювати негативний вплив
забруднення (асиміляційного потенціалу) викликають необхідність у визначенні механізмів оптимального
використання цих ресурсів, пошуку шляхів сталого екологічно збалансованого економічного розвитку суспільства з
урахуванням інтересів не тільки нинішнього, але й майбутніх поколінь. Тому виникає необхідність прийняття
негайних, конкретних та всеохоплюючих заходів щодо акумулювання фінансових та людських ресурсів задля
забезпечення сталого розвитку та недопущення остаточної вичерпаності природних ресурсів.
У сучасній науці поняття "сталий розвиток" більше розглядається через призму екології, але воно
безпосередньо стосується загальноекономічних і соціальних проблем.
Сталий розвиток може трактуватися як розширення поняття комплексного регіонального розвитку - перехід від
міжгалузевої прив'язки окремих виробництв до системного управління всією сукупністю економічних соціальнодемографічних та екологічних процесів на певній території, узгодженому вирішенню питань розміщення виробництва
і формування населення [1].
Необхідність переходу до сталого розвитку обумовлюється глибоким розбалансуванням механізмів
відтворення. До основних напрямів відтворювальних процесів відносятся: відтворення населення та відтворення
капітальних ресурсів.
Стратегія управління регіональним розвитком базується на результатах багатоаспектного аналізу стану
регіону та його основних підсистем: економічної, соціальної та екологічної. При цьому визначаються основні
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характеристики регіону, чинники впливу на розвиток конкретних процесів і підсистем, потім визначаються тенденції
розвитку, які мають бути оптимальними для даного регіону. Необхідно знати достовірний економічний, екологічний та
соціальний стан, щоб не порушити існуючого балансу стабільності. Важливим залишається з'ясування сильних і
слабких сторін не тільки економіки, а й соціальної інфраструктури і стану навколишнього природного середовища.
Місією стратегії регіонального розвитку є використання та охорона природно-ресурсного потенціалу для
забезпечення перспектив сталого просторового розвитку регіону з метою забезпечення якісних умов життєдіяльності
та добробуту суспільства.
Кожен регіон можна представити як відкриту еколого-економічну систему, зовнішнє середовище якої може
буде представлено двома категоріями: внутрішньодержавними та міжнародними (глобальними). Ефективність
регіонального розвитку у значній мірі залежить від того, як здійснюється державне управління розвитком регіонів
країни. Сучасні умови потребують підвищення ролі державного регулювання регіонального розвитку, але воно має
бути більш тоншим і здійснюватися без прямого втручання держави у справи регіонів.
Розробка ефективної стратегії регіонального розвитку передбачає:
 активізацію саморозвитку, саморегулювання та управління кожним регіоном;
 перегляд та внесення відповідних змін у структуру адміністративно-територіального управління регіону;
 посилення фінансово-економічної самостійності регіону в напрямку фінансової автономії.
Всі підсистеми загальної еколого-економічної системи регіону тісно взаємопов'язані і взаємозалежні і повинні
розвиватися таким чином, щоб створювалися умови для забезпечення адекватності суспільних інтересів збереження
навколишнього середовища, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та економічного розвитку
регіону [3].
Класифікація регіонів за рівнем економічної спроможності представляє зацікавленість з точки зору розв’язання
проблем аналізу економічного потенціалу певного регіону, сприяє отриманню висновків перспективного і
стратегічного менеджменту.Його особливості визначаються складом сукупності одиниць спостереження, яка є базою
даних. Ця сукупність повинна формуватись на основі територіального принципу і пов’язана з аналізом
мікроекономічних факторів економічного розвитку регіону, удосконаленням ефективності управління регіональною
економікою.
Головною особливістю економічних систем є вартісний характер засобів досягнення цілей. Найчастіше
обґрунтування рішень зводиться до вибору варіантів показника ефективності (1), у яких змінюється або чисельник
(при фіксованому знаменнику), або знаменник (при фіксованому чисельнику) [2]

e=

E
З

,
(1)
де е - показник економічної ефективності; Е - величина економічного ефекту; 3 - витрати ресурсів (коштів, засобів
виробництва, предметів праці, трудових факторів, часу та ін.) на забезпечення зазначеного економічного ефекту.
Процес управління еколого-економічною системою регіону передбачає комплексний системний підхід у
вирішенні всіх завдань розвитку кожної підсистеми і самої еколого-економічної системи, забезпеченні оптимізації
природокористування та збереженні навколишнього середовища. Доцідьним буде формування еколого-економічної
стратегії регіону.
Важливою складовою у формуванні та реалізації еколого-економічної стратегії регіону є адекватна оцінка
стану природокористування та охорони навколишнього середовища на всіх рівнях, включаючи використання
складових природно-ресурсного потенціалу на, міжгалузевій основі. Дана категорія має багатоаспектний,
комплексний характер (рис.1.). Зв'язки між складовими еколого-економічного аналізу припускають можливість їх
системного застосування в процесі прийняття оптимальних екологічних рішень [2].
Еколого-економічний аналіз
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експертиза
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діагностика

Екологічний
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Рис.1 Складові еколого-економічного аналізу
Розглянуті підходи до проведення оцінки соціально-економічного розвитку регіону дозволили сформувати
методичний підхід, який дозволить направити зусилля на досягнення бажаних виробничих, фінансових і економічних
результатів, наслідком яких буде досягнення стійкого розвитку соціально-економічного потенціалу в перспективі.
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Висновки. З метою досягнення сталої динамічної рівноваги в регіональних системах необхідно удосконалити
систему управління процесом природокористування, використовуючи принципи екологічно безпечної політики,
орієнтованої на раціональне природокористування, комплексне використання природних ресурсів,охорону природи.
Досягнення основних цілей екологічної політики повинно базуватися на розробках ефективних програм
управління якістю природного середовища на основі екологічного моніторингу й повинно включати заходи,
спрямовані на більш раціональне використання різних видів місцевих ресурсів, їхнє відновлення й охорона.
Потребується постійне перетворення якісних та кількісних характеристик регіональної соціо-екологоекономічної системи з дотриманням її рівноважності, збалансованості, гармонійності, стабільності,
конкурентоспроможності та безпеки, спрямованого на досягнення динамічної рівноваги між суспільством, економікою
та навколишнім природним середовищем, та такого, що забезпечує при цьому добробут нинішніх та майбутніх
поколінь регіону.
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Однією з найважливіших складових економічної безпеки є науково-технічна (інноваційна) безпека, тобто
здатність держави генерувати прогресивні зрушення в техніці, технології, робочій силі, інформації, товарах тощо. В
національній економіці України виникли та продовжують нарощуватися загрози інноваційній безпеці. Неспроможність
країни здійснити структурну перебудову економіки відповідно до нового технологічного укладу гальмує її розвиток,
призводить до економічної деградації та відкидає її на периферію світових економічних процесів. В цілому в Україні
домінує відтворення виробництва третього технологічного укладу (гірнича металургія, залізничний транспорт,
неорганічна хімія та інші). Майже 95% вітчизняної продукції належить до виробництв третього та четвертого укладів.
Зростання ВВП за рахунок введення нових технологій оцінюється у 0,7-1% [1, 2].
Шляхи переходу національної економіки до інноваційної моделі розвитку залежать від наявного в країни
інноваційного потенціалу, а саме: мережі наукових організацій, насиченості економіки науковими кадрами та
освіченості робочої сили, обсягів фінансування наукової та науково-технічної діяльності, рівня інноваційної
активності промислових підприємств та динаміки виробництва інноваційної продукції, наявності платоспроможного
попиту на інноваційну продукцію тощо.
Оцінити рівень інноваційності економіки країни дозволяють показники Європейського інноваційного табло
(ЄІТ) представлені у п'ятьох групах, які відображають різноманітні аспекти інноваційного розвитку. Вперше показники
ЄІТ було розраховано для нашої країни в 2007 році. Відповідно до ЄІТ за рівнем інноваційності Україна знаходиться
в четвертій (останній) групі – «країни, що рухаються навздогін» - зі значенням індексу – 0,23. До цієї ж групи також
входять: Угорщина – 0,24, Росія – 0,23, Латвія – 0,22, Польща – 0,21, Хорватія, Греція – 0,20, Болгарія – 0,19, Румунія
– 0,16, Туреччина – 0,08. Відставання України від «країн-лідерів», які утворюють першу групу – становить три рази,
від «країн-послідовників» (друга група) – в два рази, від країн «помірні інноватори» - в 1,6 рази. [3, 4].
Про недостатньо ефективний розвиток інноваційної діяльності в Україні свідчать данні Державного комітету
статистики України. Так, в 2013 р. лише 16,8 % промислових підприємств (1715 суб’єктів) займалися інноваційною
діяльністю. В той час, коли в Чехії – 41,7%, Німеччині – 74%, Ірландії – 61,4%, Швеції – 54,9%, Великобританії –
44,6%, Австрії – 57,5% промислових підприємств [3, 5].
В Україні, усупереч світовим тенденціям, продовжується скорочення загальної чисельності кадрів, зайнятих
у сфері досліджень і розробок. За період з 2009 р. кількість працівників наукових організацій України скоротилася на
11,5 %, у тому числі дослідників на 9,9 %. За більш тривалий період, з 2005 р. ці показники відповідно склали 23,9 %
та 19,5 % [6]. Поряд з кількісним скороченням носіїв інноваційного потенціалу, відбулося зниження їх якісних
характеристик.
Не сприяє активізації інноваційної діяльності, а відповідно і підвищенню економічної безпеки рівень
зношення основних фондів та наукового обладнання, який досяг критичного рівня 80-90%. Для капітального ремонту
основних фондів потрібно 120 млрд. дол., а для їх повного оновлення – в декілька десятків разів більше. І це в той
час, коли на технологічні інновації в 2013 році 1337 підприємств витратили лише 9,6 млрд. грн. Основним джерелом
фінансування інноваційної діяльності залишаються власні кошти підприємств – 72,9 % від загального обсягу витрат у
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2013 р. Фінансову підтримку отримали лише 10 підприємств із державного бюджету та 24 підприємства із місцевих
бюджетів, загальна частка яких становила 1,9% [2, 5].
Нажаль, приходиться говорити і про низький рівень патентної активності України. Якщо в 2011 р. у США було
подано 490,2 тис. заявок на патенти, у Китаї – 391,1 тис., у Японії – 344,5 тис., то в Україні тільки 5,3 тис [5].
Основними причинами, що гальмують інноваційний розвиток вітчизняної економіки є: непослідовність дій
держави щодо підтримки суб’єктів інноваційної сфери; неузгодженість законодавства в інноваційній сфері з
корпоративними, інвестиційними, податковими, соціальними законодавчими актами; відсутність фінансових ресурсів
та високі ставки по кредитах комерційних банків; недостатня ефективність механізмів правового захисту
інтелектуальної власності; зниження інноваційної активності підприємств; високий економічний ризик освоєння нової
продукції, фізична і моральна зношеність основних фондів, нерозвиненість інноваційної інфраструктури,
недосконалість механізму комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок тощо.
Як показує світовий досвід, інноваційна сфера не здатна розвиватися виключно в умовах саморегульованого
ринкового механізму, а потребує державної підтримки. В Україні ж державна підтримка тривалий час надається
переважно галузям нижчих технологічних укладів: до них спрямовується близько 70% бюджетних коштів (у тому
числі в паливну промисловість та чорну металургію – понад 50%). Наслідком інноваційної політики, яка проводиться
в Україні є наростання технологічного відставання від розвинених країн, зниження конкурентоспроможності
економіки, нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції [1].
Загалом інноваційні процеси в Україні не набрали вагомих масштабів. Аналіз результативності інноваційної
діяльності в економіці України свідчить про відносно низьку активність використання на виробництві науковотехнічних досягнень, їх слабке залучення до вирішення основних завдань відновлення української економіки.
Сьогодні відсутні як мотиваційні умови активізації, так і ресурсне забезпечення інноваційної діяльності, наявні досить
потужні інерційні чинників науково-технологічного та інноваційного розвитку. Це висуває загрози інноваційній безпеці,
основними з яких є: посилення технологічного відставання від інших країн; відсутність мотиваційного механізму для
учасників інноваційного процесу; світова фінансова криза; відсутність внутрішнього попиту на інноваційну продукцію;
посилення залежності від інших країн щодо імпорту технологій і високотехнологічної продукції; міграція наукових
кадрів і фахівців, зниження пріоритетності наукової праці; відсутність дієвих механізмів вилучення і перерозподіл на
користь високотехнологічних галузей сировинної ренти; спрямованість державної економічної політики на вирішення
поточних завдань [7].
Важливим завданням на сучасному етапі є відтворення національної інноваційної системи як цілісної
системи, яка б дозволила вітчизняним науково-технічним та виробничим структурам здійснювати наукові відкриття і
винаходи, генерувати якісні зрушення в економіці, протистояти технологічним загрозам і гідно презентувати себе на
світовому технологічному ринку.
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Не викликає заперечень той факт, що політичний маркетинг обумовлений природною необхідністю
спілкування влади і народу, держави і суспільства. Головною метою політичного маркетингу є створення певному
об’єкту слушного іміджу. Або висування та перебільшення його позитивних характеристик (абсолютизація), або
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наділяючи його «додатковими цінностями» (ідеалізація), за для того, щоб створити партії чи її представнику
відповідний імідж, а разом з тим – позитивне до нього відношення.
Кандидат в депутати може піднятися до влади, дотримуючись певної послідовності. Перш за все треба
забезпечити інформацію про те, хто є кандидатом. Потім реклама повинна прагнути переконати виборців, що
кандидат – добропорядна, розумна і чесна людина. І нарешті, – представити його компетентним фахівцем, що
володіє необхідним досвідом роботи в тій сфері, куди він обирається [1]. Все це створює у виборця мотивацію для
того, щоб віддати свій голос за пропонованого кандидата. Здавалося б – все просто. Але насправді все це вимагає
великої і надзвичайно ретельної роботи. Необхідно пам'ятати, що якою б вправною не була б реклама, вона буде
мало ефективною, якщо не зачіпе безпосередні інтереси виборця, не відповість на його сподівання і очікування.
Взагалі, маркетингова діагностика політичної реклами спрямована насамперед на вивчення стану поведінки
суспільства. За результатами цієї діагностики формується системне бачення маркетологами проблемних областей,
що дозволяє оцінити поточний стан і тенденції переконань електорату, визначити слабкі місця, з’ясувати причини і
джерела їх виникнення і встановити пріоритети в роботі з виборцями, оцінити можливі варіанти розв’язання цих
проблем з прогнозом можливих результатів [2]. Після цього можна вдатися маніпулювання.
Існує багато методів маніпулювання свідомістю електорату. Сутність маніпуляції полягає у видимій відкритості
інформації, декларуванні піднесених цілей, але при цьому існує щось приховане від очей, якийсь механізм, який
дозволяє здійснювати вплив на людей, не будучи при цьому виявленим [3]. До популярних методів маніпулювання
відносяться [4]:
1. Замовчування інформації, невигідною для маніпулятивного впливу на населення.
2. Експлуатація існуючих у масовій свідомості стереотипів шляхом посилення, протиставлення і т.д.
3. Драматизація подій, що супроводжується конфліктом, напругою. Великим впливом є фотографія.
Використання яскравих метафор також збільшує вплив тексту.
4. Вбудовування образу політичного лідера в сприятливий ланцюг асоціацій.
5. Посилення ідентифікації особистості з натовпом. Людям властиво ідентифікувати себе з групою, відчувати
себе «одним з багатьох». Це створює відчуття більшої безпеки в світі, притупляє відчуття самотності.
6. Підтасовка фактів. При цьому кожен з таких фактів може бути вірним, але в поєднанні вони дають
неправильне спотворене уявлення про дійсність. Поряд з цим прийомом застосовується прийом перебільшення,
націлений на додаткове акцентування події, перебільшення його значення в житті самого населення.
7. Створення сприятливих установок реципієнтів на рекламований політичний «товар» - політику, партію,
програму. Для цього використовують особливий порядок тем, які викликають шукану позитивну реакцію аудиторії.
Подача відбувається в певний момент, коли така реакція виявляється найбільш сприятливою.
Підсумовуючи вищенаведене робимо висновок, що сучасна передвиборча агітація це змагання не кандидатів.
Це змагання рекламних агенцій. Населенню показують те, що буде краще для кандидата, замінюючи цим правду.
Говорять, що політики керують країною. Але цих політиків просувають маркетологи, отже саме від маркетологів
залежить те, хто отримає право на владу.
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Створення підприємств різних форм власності, включення механізмів вільного ціноутворення і самостійного
планування, обмеження обсягів всіх видів ресурсів, турбулентна зміна факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища, вплив наслідків світових криз змінює орієнтацію всієї системи бухгалтерського обліку підприємства на її
сучасне призначення – формування обліково-аналітичного забезпечення прийняття стратегічних управлінських
рішень, в тому числі і у процесах управління фінансово-економічною безпекою підприємств.
Функціонування системи управління підпримством та його системи фінансово-економічної безпеки неможливе
без достовірної, оперативної, релевантної інформації та її аналітичного опрацювання. Висока поінформованість
керівників та менеджерів про бізнес-процеси та загрози їх реалізації дозволяє мінімізувати ризики та забезпечувати
конкурентні переваги.
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Негативні наслідки світової економічної кризи зумовили настання періоду, який ряд економістів називає
епохою глобальної невизначеності і нестабільності або періодом «інформаційного голоду» [1, с. 177-182].
Враховуючи високий рівень невизначеності умов функціонування підприємств актуальним є питання інформаційного
забезпечення процесу гарантування його економічної безпеки. Наразі існує гостра потреба в аналізі існуючих форм
надання облікової інформації та в розробці шляхів їх удосконалення з метою забезпечення необхідною інформацією
системи фінансово-економічної безпеки промислових підприємств.
Облікова та аналітична інформація повинна забезпечувати досягнення поставлених цілей і завдань на різних
рівнях управління фінансово-економічною безпекою. Для цього необхідно сформувати та реалізувати систему
обліково-аналітичного забзпечення менеджменту безпеки.
Питанням обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства приділяли увагу такі
науковці як Т. М. Безродна, С. В. Бушнов, В. В. Вольська, Л. В. Гнилицька, Я. І. Мулик, Л. Я. Тринька, В. Є. Труш,
А. М. Штангрет, Р. П. Юзва, В. Ф. Яценко та ін.
Система обліково-аналітичного забезпечення повинна повністю узгоджуватися з веденням управлінського й
фінансового обліку, а також внутрішньою системою економічної безпеки, яка ґрунтується на одержанні, обробці
інформації, отриманої як із зовнішніх, так і із внутрішніх джерел з обов'язковим її інтерпретуванням, аналізом і
прогнозуванням.
Як зазначає Л. В. Гнилицька, сучасна система обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки
підприємств потребує нового сутнісного наповнення як комплексу взаємодіючих та взаємопов’язаних методів,
методик, процедур і моделей, призначених для обґрунтування прийняття управлінських рішень в сфері забезпечення
фінансово-економічної безпеки підприємства [2, с.145]. Вона має включати в себе усі без винятку інструменти обліку
та аналізу, з метою отримання синергетичного ефекту від їх системного застосування при: забезпеченні стабільного
та стійкого фінансового стану підприємства; збалансуванні фінансово-матеріальних потоків i розрахункових
відносин; нейтралізації впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на фінансово-господарський стан підприємства;
зниженні рівня інформаційного та фінансового ризику тощо.
Визначення сутності обліково-аналітичного забезпечення представлено в таблиці.
Таблиця
Сутність обліково-аналітичного забезпечення
Автори
Розуміння обліково-аналітичного забезпечення
Н.Голянчук
Система, що ґрунтується на використанні облікових і аналітичних процедур у режимі
реального часу, знаходженні відхилень від запланованих показників і використання
результатів [3, с. 408-410]
Т.М.Безродна
Процес підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості і якості,
гарантованного її доведення до системи управління [4, с. 35-38]
Н.А.Тичініна
Єдність систем обліку, аналізу й аудиту, обєднаних інформаційними потоками для
управління економічними процесами [5, с. 102-107].
В.В.Вольська
Процеси збору, підготовки, реєстрації та зведення облікової інформації підприємств, її
аналізу шляхом застосуванням різних методів і прийомів [6, с. 88–89]
Звідси випливає, що обліково-аналітична система фінансово-економічної безпеки підприємства – це система
збору, опрацювання та аналізу всіх видів інформації, яка ґрунтується на даних оперативного, статистичного і
бухгалтерського (фінансового і управлінського) обліку, використовується для прийняття управлінських рішень щодо
функціонування системи фінансово-економічної безпеки підприємства.
Функції системи обліково-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства:
1) інформаційна – забезпечення системи управління інформацією про фінансово-господарську діяльність
підприємства;
2) облікова – достовірне та повне відображення фактів господарської діяльності підприємств;
3) аналітична – здійснення на підставі даних обліку та звітності оцінки та рівня фінансово-економічної безпеки
підприємства.
Завдання системи обліково-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства:
– достовірне та повне відображення в обліку та звітності даних, необхідних для оцінки стану та рівня
фінансово-економічної безпеки підприємств;
– розробка критеріїв та порядку оцінки якості інформації, яка створюється у системі обліку та аналізу для
ідентифікації та оцінки ризиків та загроз;
– вибір економічно обґрунтованої й ефективної системи індикаторів та розробка системи моніторингу
фінансово-економічної безпеки підприємств;
– визначення внутрішніх і зовнішніх загроз та ризиків для ефективного й прибуткового функціонування
підприємства;
– діагностика фінансового стану підприємств з метою упередження фінансових та економічних ризиків,
ідентифікації небезпек і загроз;
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– підвищення ефективності фінансового й управлінського обліку на підприємстві;
– використання моделювання й прогнозування в аналізі діяльності підприємства;
– розробка системи збирання й обробки інформації фахівцями економічної безпеки.
Висновки. Під обліково-аналітичним забезпеченням системи фінансово-економічної безпеки підприємства
слід розуміти процес збору, підготовки, реєстрації та обробки обліково-аналітичної інформації та прийняття на її
основі управлінських рішень направлених на забезпечення захисту фінансових і економічних інтересів підприємств
на всіх рівнях від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Інформаційним забезпеченням фінансово-економічної безпеки
підприємства повинна стати належним чином побудована обліково-аналітична система, яка являє собою сукупність
облікової інформації та отриманих на її базі аналітичних даних, які сприяють прийняттю ефективних управлінських
рішень. Основним принципом, що забезпечує ефективність функціонування цієї системи, є безперервність взаємодії
її складових: обліку, аналізу та аудиту.
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УДК 639.321

АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ
Автор: Скупський Р. М.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Одним з напрямків підвищення конкурентоспроможності рибного господарства та інвестиційної привабливості
національної економіки України в цілому є ефективне використання потенціалу країни як морської держави, що в
недалекому минулому входила до 20-ки ведучих країн морського та океанічного промислу з видобутком риби та
інших водних біоресурсів до 1,2 млн. т/рік [1, 2]. У цьому аспекті стратегічно значущими виступають механізми
активізації внутрішніх можливостей розвитку приморських регіонів Азово-Чорноморського басейну, які відрізняються
за своїм статусом, спеціалізацією, рівнем соціально-економічного розвитку, інвестиційною привабливістю тощо.
Розвиток кластерів в динамічних регіонах світу значною мірою сприяв подоланню наслідків глобальної кризи
2008-2010 рр., зростанню конкурентоспроможності і індустріальної кооперації [3]. Зокрема в Азії, де Китай і Японія з
2011 р. закріпили за собою 2-3-тє місця у світі за обсягами ВВП, процеси формування і діяльності кластерів
аквакультури й рибоіндустрії наочно демонструють ефективність використання синергійного ефекту мережевої
інтеграції і раціонального розподілу прав власності між структурами, пов’язаними з рибним промислом та
аквакультурою. У структурі морегосподарського рибопромислового комплексу з кластерним устроєм реалізується
весь технологічний ланцюг – від видобутку та виробництва морських водних біоресурсів, їх глибокої переробки,
транспортування до реалізації на світових ринках.
Доцільність створення рибогосподарського кластеру північно-західного Причорномор’я України «Марикультура
Чорного моря», особливо в контексті окупації та анексії Російською Федерацією АР Крим та м. Севастополь, а це
1660 км узбережжя та 62,1% загальнодержавного вилову риби та інших водних біоресурсів (станом на 2013 р.),
розглядається нами з позицій обґрунтування наявних організаційно-економічних передумов у розрізі:
1. Формування продовольчої безпеки країни за продовольчим сегментом «риба та рибопродукти».
2. Нормативно-правового забезпечення марикультурного виробництва.
3. Особливостей акваторії Чорного моря.
4. Видового складу марикультури (на основі результатів досліджень, проведених Інститутом біології південних
морів ім. О.О. Ковалевського (ІнБПМ), Південним науково-дослідним інститутом морського рибного господарства та
океанографії НАН України (ПівденНІРО).
5. Наявних інноваційних розробок та інвестиційних проектів.
6. Організаційно-економічних засад створення рибогосподарського кластеру «Марикультура Чорного моря».
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Можливість і характер розвитку кластерних процесів у сфері виробництва «риби та рибопродуктів»
визначаються специфічними особливостями цієї галузі, що обумовлює й специфіку інноваційної діяльності та
економічних відносин агропродовольчої сфери, зокрема: 1) природний фактор. Якщо в промисловості процес
виробництва призводить до зміни виду та форми предмета праці, то створення споживчих вартостей в аграрному
виробництві залежить від безпосереднього впливу кліматичних і ряду інших умов; 2) використання в якості основного
засобу виробництва морської акваторії обумовлює сезонність виробництва і значну його територіальну
розпорошеність; 3) отриманий продукт у рибогосподарстві не є кінцевим етапом технологічного процесу виробництва
продовольчих продуктів та харчування тощо.
Очевидно, що повномасштабний розвиток морської аквакультури в Азово-Чорноморському регіоні України в
сучасний період необхідно проводити по чотирьох напрямках: риби - збереження біорозмаїття й збільшення запасів
промислових риб Азовського й Чорного морів за рахунок організації широкомасштабного штучного відтворення
рідких і коштовних видів. Організація інтенсивного товарного вирощування делікатесних видів, що користуються
попитом, у моно- і полікультурі на базі природних водойм, ставкових, басейнових та садкових господарств; молюски
- відтворення й товарне вирощування двостулкових молюсків (мідій, устриць); водорості - вирощування морських і
прісноводних макро- і мікроводоростей з метою виробництва з них коштовної харчової, кормової, фармакологічної та
косметичної продукції; комплексна переробка морепродуктів - глибока безвідходна переробка вирощуваних
морепродуктів з метою одержання харчової, кормової й лікувально-профілактичної продукції.
Основоположною метою проекту організації рибогосподарського кластеру «Марикультура Чорного моря» - є
створення зони раціонального природокористування Чорноморського басейну з єдиною системою управління для
подальшого забезпечення сталого/інноваційного соціально-економічного розвитку узбережних територій
приморських регіонів.
Необхідність започаткування зазначених інтеграційних процесів обумовлена перш за все: 1) зниженням
видового різноманіття та загальних запасів морських біоресурсів природного походження; 2) забезпеченням
продовольчої безпеки країни за відповідним сегментом продукції; 3) необхідністю зниження частки сировинної
орієнтації в регіональній економіці; 4) необхідністю створення нових робочих місць, у тому числі за рахунок розвитку
малого та середнього бізнесу, і як наслідок – зменшенням міграції працездатного населення з геополітично
значущого регіону [4].
До основних ознак, що характеризують запропоновану організаційну структуру кластеру (рис.) слід віднести: наявність і стійке кооперування галузей, що входять у кластер, формування на цій основі мережевих організацій на
базі сучасних інформаційних технологій, ланцюжків створення вартості, спільних стандартів виробництва,
постачання і управління, кластерних трендів; - можливість створення державно-громадських структур управління
кластером, як міжгалузевим виробничим комплексом, що є середньою ланкою економіки.
До того ж, подана структура рибогосподарського кластеру включає три основні підсистеми: 1) комплекс
базисних елементів, що включає виробничо-експериментальні рибовідтворювальні підприємства, підприємства
марикультури (морські ферми), комплексну промислову переробку водних біоресурсів, зберігання, пакування і збут
морепродуктів, суднобудування і ремонт, інноваційну інфраструктуру; 2) механізм взаємодії національної і
регіональної влади, місцевого самоврядування, громадських і професійних організацій; 3) комплекс безперервного
постачання і реалізації рибної продукції.
Основними завданнями реалізації даного проекту є:
 створення Центру відтворення та культивування молоді промислових гідробіонтів;
 організація мережі середніх та малих марикультурних підприємств (морських ферм) з культивування
цінних промислових об’єктів – риби, молюсків, водоростей з метою забезпечення сировинної бази для подальшої
переробки;
 створення Центру з комплексної переробки марикультурної сировини (виробництво медичних препаратів,
БАД, харчових продуктів, кормів тощо), що вироблена маригосподарствами, у відповідності до міжнародних
стандартів якості;
 створення інфраструктурного середовища кластеру – берегового господарства, центру моніторингу та
охорони морської акваторії, виробничої та житлової інфраструктури;
 багаторівнева підготовка кадрів та активізація науково-дослідної діяльності;
 створення робочих місць тощо.
Висновки. Успішна реалізація заходів проекту щодо створення рибогосподарського кластеру «Марикультура
Чорного моря» у першу чергу дозволить: 1) зменшити імпортозалежність внутрішнього ринку та забезпечити
продовольчу безпеку країни за продуктовим сегментом «риба та рибопродукти», зокрема через створення
національних центрів аква- та марикультури на кластерній основі (відсотком імпортозалежності за даною групою
товарів - 66,7-73,4 в.п., що перевищує гранично допустиме значення); ; 2) зняти або ж зменшити промислове
навантаження на екосистему Чорного моря; 3) запровадити технології комплексної глибинної безвідходної переробки
морської біологічної сировини та забезпечити максимальне завантаження виробничих потужностей рибообробних та
рибопереробних підприємств; 4) здійснити модернізацію існуючих та створити низку нових марикультурних
підприємств на основі запровадження високотехнологічного інноваційного виробництва з метою подальшого
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розвитку регіонального рибного господарства; 5) на належному рівні забезпечити моніторинг акваторій та
здійснювати меліорацію узбережний екосистем; 6) з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
рибопродукції на зовнішньому на внутрішньому ринках запровадити сертифікацію її якості відповідно чинних
стандартів ЄС та СОТ тощо.
Центр підготовки кадрів
та координації НДДКР за всіма напрямками діяльності

Центр моніторингу та
охорони морської
акваторії

Центр відтворення та
культивування молоді
промислових гідробіонтів

Лізинг обладнання та
транспортних засобів

Підприємства марикультури (морські ферми)

Центр переробки, зберігання, сортування та пакування морської
сировини

Медичні препарати, нанотехнології
Центр
сертифікації
продукції

Логістична
компанія

Біологічно активні добавки (БАД)
Харчові продукти
Корми
Субпродукти та інші нехарчові продукти

Компанія будівництва та ремонту

Маркетинговий центр

Рис. Організаційна структура рибогосподарського кластеру «Марикультура Чорного моря» (авторська розробка)
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор: Токар А.І.
Науковий керівник: Єфімова Г.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Головним чинником підвищення конкурентоспроможності економіки, здійснення прогресивних структурних
зрушень у країні, оновлення реального сектора економіки, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку
держави є інновації, втілені в нових наукових знаннях, технологіях, товарах і послугах, організації виробництва. Але
на сьогодні інноваційний розвиток не став основою зростання національної економіки України.
Питання сучасного стану інноваційної діяльності, шляхів впровадження інноваційної моделі розвитку в Україні
є предметом активних наукових до- сліджень багатьох вітчизняних фахівців: П. Бубенка, В. Геєця, О. Григора, Я.
Жаліло, Ю. Макогона, В. Новицького, Ю. Пахомова, М. Петрини, В. Семиноженка, Л. Федулової, А. Філіпенка та багатьох інших [1]. Вибір інноваційної моделі розвитку економіки в подальшому було конкретизовано в численних
законодавчих документах. Та незважаючи на це, сьогодні в Україні практично відсутній вплив держави на інноваційні
процеси в економіці, ніяк не стимулюються інвестиції в наукові дослідження і розробки, продовжується деградація
наукового потенціалу.
Головною перешкодою для інноваційного зростання в Україні є великі втрати науково-технічного потенціалу за
роки незалежності. У 1990 р. у нашій країні було зосереджено 6,5 % світового науково-технічного потенціалу при
чисельності населення, яке становило близько 0,1 % світового. З кожної тисячі зайнятих 11 осіб працювали в
науково-технічній сфері.
Різке погіршення фінансування наукової сфери в Україні в 90-і роки змусило науковців займатись іншими
видами діяльності. До того ж, з року в рік за межі України емігрує в середньому близько 50 тис. дипломованих
фахівців, причетних до інноваційної діяльності. Зменшення висококваліфікованих наукових кадрів відповідно
зменшує можливості виробляти нові знання. Розподіл вчених високої кваліфікації не сприяє якісному та ефективному
використанню нововведень на виробництві, оскільки, на відміну від розвинених країн, в Україні такі фахівці
зосереджені переважно в вузах та академічних НДІ, а не в промисловості. Економічні перетворення 1990-х рр. ХХ ст.
призвели до катастрофічного зниження інноваційної активності промислових підприємств. Без істотних інновацій
Україна не зможе забезпечити високий рівень життя населення й стійке економічне зростання, а також зайняти гідне
місце у світовому просторі. Тільки модель інноваційного розвитку дозволить сформувати нову технологічну базу
виробництва й реконструювати економіку, підвищити конкурентні можливості й безпеку держави. Майже дві третини
інноваційної продукції в економіці нашої держави створюють виробництва третього і четвертого технологічних
укладів [2].
Низька інноваційна активність суб’єктів господарювання України, у свою чергу, зумовлює незначну частку
інноваційної продукції в загальному її обсязі. Зокрема, лише 3,8 % промислової продукції у 2014 році були
інноваційними (у 2012 р. – 6,7 %, у 2013 р. – 5,9 %). На сьогоднішній день, в Україні із загальної кількості
промислових підприємств лише 13,6 % впроваджували інновації у виробництво за даними державного комітету
статистики України [2], тоді як у країнах ЄС цей показник складає в середньому 50% [3].
Безумовно, в Україні існує національна інноваційна система, але вона не може системно вписуватися у
глобальну інноваційну систему, яка створена розвинутими країнами, не може ефективно співпрацювати з нею і не
може успішно конкурувати продуктами та послугами на зовнішніх ринках.
Проблемним є питання основних джерел фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні.
Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в промисловості, як і в попередні роки, у 2013 р. були
власні кошти суб’єктів господарювання – 7 585,6 млн. грн., що складає 52,9 % від загального обсягу фінансування.
Частка фінансування інноваційної діяльності за рахунок державного бюджету в останні роки коливається в межах 1
%, хоча в абсолютному розмірі сума витрат зросла з 87 млн. грн. у 2012 р. до 149,2 млн. грн. у 2013 р. Водночас
частка іноземних інвестицій, досягнувши у 2013 р. 30 %, у 2014 році різко знизилась до 0,4 %. Країни СНД
фінансують науку у розмірі від 0,2% до 0,7% ВВП, тоді як країни ЄС у розмірі 2-3%. Україна, маючи намір
приєднатися до європейської спільноти, повинна збільшувати фінансування НДДКР хоча б до норми, що
законодавчо визначена на рівні 1,7%, а в перспективі 3% ВВП. Дефіцит внутрішніх джерел формування фінансових
потоків в інноваційній діяльності зумовлює об’єктивну необхідність використання зовнішніх фінансових ресурсів. А це
свідчить про те, що в наукомісткі галузі необхідно залучати прямі іноземні інвестиції.
Отже, в Україні відбувається процес зниження рівня інноваційної діяльності. Спостерігаються тенденції
скорочення науковців, на вкрай низькому рівні перебуває інноваційна активність підприємств, впровадження нових
технологічних процесів і освоєння нових видів техніки є нестійким. Позитивні тенденції мали переважно тимчасовий
характер і змінювалися протилежними зрушеннями. Фінансування інновацій в Україні здійснюється переважно за
рахунок власних коштів підприємств. Іноземний інвестор не вкладає в необхідному обсязі фінансові ресурси в
технологічні інновації. Держава є доволі пасивною у фінансуванні інноваційного розвитку.
Україні потрібна політика кардинального оновлення інноваційного середовища держави, яка здатна на базі
фундаментальних наукових знань масово виробляти принципово нові продукти з вищим рівнем виробництва.
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Інвестиційно-інноваційна політика має бути збалансованою та спрямованою на гармонійне доповнення внутрішніх
інвестицій зовнішніми.
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ІННОВАЦІЙНА СФЕРА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
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Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Інноваційній економіці потрібна наука високого рівня, яка забезпечує створення нових розробок, система
ринкової апробації та відбору економічно ефективних розробок, а також механізми організації нового виробництва на
їх основі. Ефективна інноваційна діяльність можлива лише за умови взаємовигідного партнерства держави та
бізнесу. Критерієм успішної інноваційної діяльності є частка інноваційної продукції, що потрапляє на ринок. Вона
наразі становить в Україні небагато — 5-6 % [1].
В Україні пороговий рівень існування інноваційної моделі економіки визначається 40% інновативності, а
фактичний рівень забезпечення економічного росту за рахунок технологічних нововведень української економіки
коливається в діапазоні лише 5-10% [2]. В економіці України посилився вплив значних макроекономічних проблем:
1) ослаблення національної грошової одиниці, яке відбувається на тлі зменшення основних показників внутрішнього
ринку; 2) збільшення розриву між дисконтною ставкою НБУ та ставками за кредитами комерційних банків, що
призводить до зростання реальних відсоткових ставок; 3) подальшого зростання заборгованості суб'єктів
господарювання, скорочення залишків коштів на їхніх банківських рахунках; 4) прискорення відпливу іноземних
інвестицій з України.
Як показує аналіз статистичних даних України, питома вага виконаних наукових і науково-технічних робіт у
ВВП України неухильно знижується: у 1996 р. вона складала 1,36%, у 2000 р. — 1,16%, у 2004 р. — 1,19%, у 2009 р.
— 0,95%, у 2010 р. — 0,9%, у 2013 р. — 0,77%. Чисельність науковців за пострадянський період скоротилася
приблизно утроє — з 313 тис. у 1990 р. до 123,2 тис. у 2013 р. В наукових установах країни працюють лише 31%
докторів наук і 20% кандидатів наук. Частка підприємств, що займаються інноваціями, в 2013 р. складає 16,8%, що
нижче, ніж у 2000 р. — 18%. Спостерігається постійне зниження питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в
загальному обсязі промислового виробництва: у 2002 р. цей показник складає 7,0%, а в 2013 р. — 3,3% [3].
Основною проблемою на шляху подальшого розвитку держави є відсутність національної інноваційної
стратегії [4]. Всі розвинені країни і навіть такі, як Росія, Білорусь і Казахстан, мають інноваційні стратегії, в країні до
цього часу не розроблено такий документ на рівні держави (існує лише Постанова ВРУ «Про рекомендації
парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах
глобалізаційних викликів» від 21.10.2010 р. №2632-VI) [5].
Отже, інноваційний розвиток України повинен базуватися на: провадженні цілеспрямованої державної
промислової та інвестиційної політики, спрямованої на активізацію нововведень, як пріоритетної складової загальної
стратегії соціально-економічного розвитку держави, забезпеченні єдності структурної та інноваційної політики;
створенні сприятливих інституційних умов для інноваційної діяльності в країні: правового забезпечення інноваційної
діяльності підприємств; удосконалення механізмів фінансування інноваційної діяльності; послідовному збільшенні
сукупного попиту, вдосконаленні інфраструктури ринків з мстою підвищення частки складних, наукоємних продуктів в
особистому та виробничому споживанні; створенні умов для реалізації вітчизняними підприємствами наступальної
стратегії па зовнішніх ринках, підтримки конструктивної конкуренції на внутрішньому ринку, яка заохочуватиме
підприємства до інноваційної діяльності.
Висновки. Можна зробити наступні підсумки: 1) інноваційна політика держави має бути спрямована на
підвищення ефективності підприємств, діяльність яких орієнтована, у першу чергу, на випуск високотехнологічної
продукції. Заходи щодо підтримки, стимулювання інновацій, формування (зміни) відповідної нормативно-правової
бази, створення адекватної системи управління на принципах інноваційного менеджменту повинні включати
підтримку малого і середнього бізнесу; 2) для впровадження інноваційного варіанту розвитку економіки починати
потрібно, на наш погляд, із визначення економічних пріоритетів держави в інноваційній діяльності, розробки
механізмів партнерства з бізнесом.
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УДК 658:589

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Автор: Філіпішина Л.М.
Первомайський політехнічний інститут, м. Первомайськ
В умовах високого ступеня невизначеності зовнішніх умов функціонування підприємства значно посилюється
інтерес до проблем стратегічного управління та розвитку підприємства загалом. Інноваційна діяльність, під впливом
зовнішньої і внутрішньої конкуренції, яка постійно зростає повинна стати найвагомішим елементом стратегічного
розвитку на підприємстві. Нові технології, модернізовані продукти та прогресивне виробництво все більшою мірою
забезпечуюсь фінансову стабілізацію господарської діяльності та виживання в динамічному середовищі
функціонування. На даний час багато підприємств мають значний інноваційний потенціал, який використовується в
край неефективно. Це, головним чином, пов'язано з недостатньою спрацьованістю теоретико - методичних основ І
практичних інструментів стратегічного управління в умовах розвитку інноваційної діяльності, що сприяло б
досягненню позитивних результатів підприємством у довгостроковій перспективі.
Метою дослідження є обґрунтування напрямів активізації та підвищення ефективності інноваційної діяльності
у стратегічному розвитку підприємства.
Теоретичним проблемам інноваційної діяльності у розрізі планування на підприємстві присвячені праці та
вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: С. Іллягпенко, М. Рогоза, К. Вергал, М Давидова, В. Марченко, Ж Говоруха,
Р.Акофф, П. Друкер, Ф. Портер, Б. Сант, Б. Твіст.
У рамках традиційної неокласичної економічної моделі передбачається. що підприємство існує для
максимізації прибутку, а це, як правило, не разове, а довгострокове його отримання. Це означає, що стратегічне
орієнтування усієї господарської діяльності набуває пріоритетного значення.
Поширеним напрямом у збільшенні прибутку на сучасному етапі розвитку економіки є впровадження нової
продукції, тобто здійснення продуктових інновацій. Продуктові інновації пов'язані із виробництвом нових або
вдосконалених продуктів, товарів, а процесні інновації проявляються у впроваджені нових технологічних процесів та
методів організації виробництва. Розробка та впровадження інновацій вимагає значних фінансових вкладень,
тривалого строку окупності вкладених коштів та визначається високим рівнем ризику і невизначеності в отриманні
бажаною результату. Однак наявність прибутку від інноваційної діяльності, навіть незначного, свідчить про те, що
продукція підприємства отримала визнання ринком.
Разом з тим, варто підкреслити, що ця активізації інноваційної діяльності підприємств у масштабах усієї
економіки України необхідна розвинута інноваційна інфраструктура, тісний зв'язок науки, освіти та виробництва.
Забезпечення ефективною функціонування національної економіки неможливе без активного використання науковотехнічної та інноваційної інфраструктури, яка в свою чергу, істотно впливає на її соціально-економічний розвиток.
Головною причиною, що гальмує ефективний зв'язок науки і виробництва, на наш погляд, є незавершеність новітніх
технологій і зразків нової продукції, тому виникає необхідність дослідження підготовчої стадії виробничого процесу і
тих змін, яких вона зазнає під впливом науково-технічного прогресу.
Інноваційна продукція має набір певних функцій, що дозволяють представити її у вигляді споживної вартості.
Іноді вироби мають зайві функції, які не потрібні споживачу. Однак для забезпечення цих функцій здійснюються певні
витрати, що є не доцільними. Ефективним засобом виявлення та скорочення чи повного усунення зайвих економічно
невиправданих втрат функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Задачею якого є виявлення шляхів зниження
матеріальних і трудових витрат за рахунок удосконалення конструкцій, технології, організації виробництва при
збереженні або поліпшенні споживчих якостей виробів [2, с. 66].
Зниження втрат на різних стадіях процесу виробництва нової продукції неоднакове: конструкторська і
технологічна підготовка забезпечує 65 - 80 %; організаційна підготовка, освоєння виробництва – 10 - 20%: у самому
виробництві – 10 – 15 % загального зниження собівартості продукції. Необхідність застосування ФВА визначається
наростанням темпів науково-технічного прогресу, обмеженістю трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. При
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цьому використання економіко-математичних методів, інформаційних технологій надає можливість вибрати
ефективні рішення.
До сфер застосування ФВА можна віднести: передпроектну і проектну стадії розробки нової продукції, що
дозволяє визначити оптимальні її функцій та виключити непотрібні витрати; при модернізації та уніфікації виробу;
при проектуванні технологічного оснащення. Перевага методу ФВА полягає в тому, що він з'єднує воєдино: техніку й
економіку, оптимізуючи співвідношення між споживчими властивостями продуктів праці і втратами на їх
впровадження; складові життєвого циклу об'єкта, що аналізується: дослідження, розробка проекту, підготовка та
організація виробництва, експлуатація; дії розроблювачів, виготовлювачів і споживачів (користувачів). ФВА
притаманні функції по забезпеченню економії ресурсів, прогресивності техніки, підвищенні якості і
конкурентоспроможності продукції [2, с. 82].
Як відомо, основними задачами інноваційної діяльності підприємства є: зниження втрат у процесі створення
та виробництва нової продукції за рахунок підвищення продуктивності праці; зменшення непродуктивних витрат;
оптимальне використання резервів, скорочення тривалості циклу «дослідження - виробництво - експлуатація».
Впровадження вищезазначеного методу на вітчизняних підприємствах убереже від зайвих витрат у
інноваційній діяльності та надасть поштовх ефективному розвитку.
Доцільно відзначити, що ефективна діяльність підприємства у контексті його стратегічного розвитку,
забезпечення стійких темнів розвитку й підвищення конкурентоспроможності значною мірою визначаються рівнем
управління інноваційно-інвестиційною діяльністю [1, c. 7]. ТОМУ управління інноваційно-інвестиційною діяльністю
повинно бути не просто економічно ефективним, а й гнучким, адаптивним, інноваційно-випереджувальним.
Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства пов'язана з необхідністю прогнозування
поведінки складних організаційних систем у майбутньому. Сучасна методологія вирішення таких задач базується на
системному аналізі, що реалізується сукупністю методів, заснованих на якісному аналізі процесів і подій [3, c. 10].
Світова практика інвестиційної діяльності показує, що перспективним видом вкладення капіталу є
фінансування інноваційних і науково-технічних проектів. Цей напрямок актуальний для вітчизняних підприємств, які
потребують розширення, модернізації й відновлення виробництва, у тому числі, капіталомістких галузей і наукоємних
виробництв [1.с. 35]. При всьому різноманітті джерел фінансування можна виокремити три основні:
самофінансування, боргове зовнішнє фінансування (кредит, позики) і прямі або реальні інвестиції [1.с. 99]. Останні,
на наш погляд, є більш перспективними.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку інноваційна діяльність та пов'язані з нею бізнес-процеси є
невід'ємною частиною стратегічного планування на підприємстві від якою залежить ефективність результатів та
позиціонування підприємства на ринку, а також його економічне зростання. Формування інноваційного процесу на
підприємстві займає досить тривалий період часу, але разом із тим надає підприємству вагому перевагу: адекватно
задовольняти суспільні потреби та власні цілі, шляхом впливу на всі чинники підвищення економічної ефективності
виробництва. Випереджувальне управління цими процесами визначає стратегічні перспективи діяльності
підприємства, а тому потребує підвищеної уваги з боку керівництва підприємства.
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СЕКЦІЯ 2
Конкурентоздатні підприємства –
конкурентоспроможна держава
УДК 629.5: 332.135 (477)

МОНІТОРИНГ ЄФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
НА ОСНОВІ ВАРТІСТНОЇ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Єфімова Г.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Практичний досвід українських підприємств свідчить про те, що їх реструктуризація часто здійснюється в
критичній ситуації, коли результати виробничої діяльності різко знижуються або виникають проблеми з потенціалом
виживання. У такій ситуації підприємство має незначний запас часу на проведення підготовчих заходів і можливість
використати обмежений набір методів проведення перетворень. Напрям реструктуризації, як і раніше, є актуальний
для багатьох українських підприємств; проте, реструктуризація необхідна і для тих з них, які нормально
функціонують (для збільшення їх вартості, прискорення відриву від найближчих конкурентів і створення унікальних
конкурентних переваг). Тому, в сучасних умовах будь-яке підприємство, незалежно від свого стану, для того, щоб
функціонувати і розвиватися, повинно своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Для цього необхідний
спеціальний економічний механізм, який забезпечив би адекватну реакцію на зміни. Можна стверджувати, що ним є
механізм реструктуризації, початковим імпульсом для якого служать зміни, що відбуваються в зовнішньому
середовищі підприємства.[1]
Основними причинами, які в сучасних умовах вимагають якомога швидшого проведення реструктуризації
вітчизняних підприємств, є відсутність культури корпоративного управління; незацікавленість директорів у
прибутковому функціонуванні підприємств; неефективність фінансового управління на підприємствах; погіршення
перебігу виробничого процесу; відсутність системи врахування ринкових змін при розробленні і просуванні продукції
підприємства тощо [7].
При проведенні реструктуризації висуваються наступні завдання:
 створення сприятливих умов для потенційних інвесторів і кредиторів шляхом підвищення інвестиційної
привабливості підприємства;
 зниження витрат на утримання майнового комплексу і накладних витрат;
 оптимізація фінансової системи підприємства з метою створення умов для ефективного планування,
бюджетування і контролінгу його діяльності;
 оптимальне використання різного роду цінних паперів з метою підвищення ефективності
взаєморозрахунків з контрагентами і використання можливості залучення капіталу на фінансових ринках [8,9].
Досліджувати ефективність процесів реструктуризації підприємств найбільш оптимально і послідовно
можливо лише за умови проведення моніторингу, який забезпечить аналіз та прогноз і прогноз доходу новоствореної
структури, їх платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності. Взаємодія інвесторів з
підприємствами за допомогою моніторингу та активної участі банків і представників виконавчої влади дозволить
поліпшити оцінку фінансових і ділових ризиків структурної реорганізації та залучити наявні банківські ресурси в
реальну сферу виробництва.
Особливе значення для моніторингу має режим комплексного спостереження, який включає в себе
дослідження фінансового стану не лише підприємства, на якому проводиться реструктуризація, але й пошук,
вивчення вимог потенційних інвесторів з боку господарюючого суб’єкта.
Організація та проведення комплексного моніторингу повинні відповідати основним принципам фінансів
компаній, які полягають в наступному [10]:
 принцип господарської самостійності – підприємство самостійно визначає свою економічну діяльність в
рамках правових і нормативних документів встановлених державою.
 принцип самофінансування – означає окупність витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт,
послуг, а також інвестування в розвиток виробництва за рахунок з власних джерел та/або самостійний пошук
зовнішніх джерел.
 принцип матеріальної відповідальності – наявність систем відповідальності за веденням і результатами
господарської діяльності.
 принцип зацікавленості в результатах діяльності – визначається матеріальною зацікавленістю в
результатах діяльності підприємства. Для самого підприємства це вилучення прибутку, для працівників – заробітна
плата, для держави – податки тощо
 принцип забезпечення фінансових резервів – пов’язаний з необхідністю наявності фінансових резервів
для забезпечення постійного функціонування підприємства.
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 принцип дохідності і ризику – полягає в прямо пропорційній залежності між обсягом прибутку і ризиком
здійснення діяльності підприємства: чим більший прибуток, тим вище ризик неотримання цих доходів, та навпаки.
Організація системи моніторингу націлена на систематизацію завдань наступним чином:
 конкретизація цілей оцінки капіталу та вибір відповідного стандарту вартості;
 вибір та обґрунтування методів оцінки капіталу;
 визначення, обробка та інтерпретація отриманої інформації;
 розробка плану реструктуризації підприємства;
 регулярне виправлення поточних управлінських рішень в процесі реструктуризації.
Таким чином, результати моніторингу дозволяють приймати управлінські рішення, в основі яких аналіз та
прогноз основних показників підприємства, дослідження інвестиційного клімату, попиту та пропозиції на інвестиційні
ресурси.
При управлінні процесами реструктуризації в більшості випадків важливим виявляється просто надійно
спостерігати за тим, аби подальше просування за відповідними стадіями плану реструктуризації продовжувало
збільшувати інвестиційну вартість бізнесу. Якщо подібний моніторинг покаже її зниження в результаті здійснення
процесу реструктуризації, то необхідно швидко виправити бізнес-план реструктуризації.
Висновки. Таким чином, моніторинг дозволяє сформувати необхідну основу системи раннього виявлення
проблем, що виникають при реалізації реструктуризації підприємств, використання якої дозволяє суттєво підвищити
ефективність функціонування капіталу. В умовах ринкового механізму розподілу інвестиційних ресурсів значущість
моніторингу підвищення вартості реструктуруємих підприємств невимірно зростає. Інформація отримана від
учасників моніторингу у відповідності до запропонованого підходу, дозволила б прогнозувати зміни економічної
кон’юнктури інвестиційного клімату, визначити проблеми в русі фінансових потоків, покращити взаємодію органів
державного управління з керівниками підприємств та організацій з конкретних питань, пов’язаних зі здійсненням
процесів реструктуризації.
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РОЛЬ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Автор: Кириченко О.П.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Перед Україною, як частиною глобалізованого світу, постає майже увесь спектр глобальних проблем.
Оскільки, навіть, країни-лідери світового розвитку не в змозі самотужки їх розв’язати, людство вимушене об’єднувати
зусилля і ресурси. Стосовно України, найважливішим завданням на часі є визначення її місця в новій системі
міжнародних відносин, яке обумовлюється економічним потенціалом, географічним положенням та історичною
спадщиною. Розвиток держави дедалі більше залежить від стану її економічної і політичної співпраці як з сусідніми
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державами, так і з основними центрами геоекономічного комунікаційного простору — США, Китаєм та Європейським
Союзом.
Термін «економічна глобалізація» означає процес дедалі більшої всесвітньої економічної інтеграції, головними
рушійними силами якого є: лібералізація міжнародної торгівлі і руху капіталів; зростання темпів технологічного
прогресу та формування інформаційного суспільства; дерегулювання [1].
Серед основних факторів, що спонукають до поглиблення участі економіки України в міжнародному поділі
праці, до включення її господарства в сучасні цивілізаційні процеси, можна назвати, насамперед, високу частку
експорту у валовому національному продукті. Характерним є те, що третина національного виробництва України
опосередкована дією зовнішніх економічних зв’язків. Це підкреслює виняткову важливість цієї сфери в системі
життєзабезпечення держави, а також для її виходу з надзвичайно важкої кризи.
Поряд з глобалізацією економічних відносин зростає роль досягнення адекватності локальних транспортних
підсистем вимогам конкурентної стійкості. Тому принципова увага приділяється інтеграції перевізного процесу на
основі узгодженого розвитку транспортних комплексів та вибору активної морської політики щодо національного
флоту і портів.
В останні десятиріччя міжнародна торгівля стала основою економічного зростання для багатьох країн, що
кардинально змінило характер діяльності портів. Актуальність досліджень в портовому секторі України
зумовлюється, перш за все, проведенням портової реформи, яка передбачає роздержавлення і залучення приватних
інвестицій у дану галузь економіки. Це означає, що розвиток морських портів в Україні здійснюється відповідно до
світових трендів в сфері морської транспортної інфраструктури та логістики, які в розвинених країнах почалися ще в
80-х роках ХХ століття. Тому набуває важливості процес переосмислення світового досвіду та вивчення
ретроспективних позицій та сучасних підходів до розвитку морського порту в якості детермінуючого фактору
економічного зростання.
Численні дослідження вчених у сфері морських портів акцентують увагу на їхній визначальній ролі та
функціях, характер яких зумовлюється розвитком інфраструктури світового ринку. Слід зазначити, що елементи
інфраструктури світового ринку протягом тривалого часу еволюціонували і набули різноманітних організаційних
форм у вигляді систем транспортних комунікацій, товарно-грошового обігу, фінансово-кредитного супроводу тощо.
Забезпечуючи, розвиток міжнародних економічних відносин, які сфокусовані на супроводі і переміщенні товарів і
послуг у світовому просторі. Дані тенденції обумовлені, насамперед, процесами економічної глобалізації, які
простимульовані науково-технічним прогресом, значними змінами у світовій політиці та соціального життя населення
[2]. При цьому лібералізація формальних кордонів, інноваційний розвиток виробництва, здешевлення
транспортування та розвиток комунікаційних технологій зумовили поділ виробництва між різними країнами.
Зростання чисельності населення і перерозподіл ресурсних ринків активізували міжнародну торгівлю, а також
сприяли створенню єдиного глобального ринку, що безпосередньо вплинуло на розвиток морського транспорту.
Історичний огляд цього питання демонструє, що за минуле століття морські перевезення зазнали докорінних
змін, але їх роль у світовій економіці і зовнішній торгівлі збереглася. Саме морський транспорт забезпечував не
тільки розвиток господарських зв'язків, але і просторову експансію економічної діяльності. Зміни в географії морської
торгівлі та її товарній структурі поєднувалися із збільшенням відстаней перевезень. З'являлися або різко зростали
магістральні вантажопотоки між континентами.
У кількісному відношенні надзвичайно високими темпами зростав загальний світовий тоннаж, разом з тим
посилювалася його спеціалізація. Результатом колосального прогресу морського транспорту та портової діяльності,
зокрема, є зростання можливостей з перевезення товарів у світовій торгівлі. У 1870-1880 рр. в середньому в рік по
всьому світу перевозилося близько 88 млн т (в основному вугілля, зерно, ліс, залізо, текстильна сировина). Уже в
перші десятиліття XX в. кількість товарів, що перевозяться морем, різко зросла: до 300 млн т в 1913 р і 385 млн т в
1929 р У середині століття (1950 р.) обсяг світових морських перевезень досяг 525 млн т, в 1960 р - 1 млрд т . Далі
він вже обчислювався в мільярдах: в 1970 р - 2,6; в 1980 - 3,7; в 1990 - 4,0; в 2000 р - 5,8 млрд т. і в 2010 р. – понад
11,2 млрд. т. [3] .
Спираючись на дані світової статистики, встановлений прямий зв'язок між зростанням світової торгівлі і
розвитком морських перевезень. Так, в період 1953-2014 рр. обсяг світової торгівлі за вартістю зріс в 178 разів, і в
2014 р. 80% світової торгівлі (8,4 млрд. тонн) було транспортовано допомогою морського транспорту, включаючи
перевезення сировини і корисних копалин [4] .
Слід також відзначити вплив стандартизованих контейнерів на розвиток морського транспорту, внаслідок
якого збільшилася безпеку вантажів в дорозі, знизилися транспортні витрати на одиницю вантажу, активізувалися
інтермодальні перевезення. Контейнеризація стимулювала будівництво спеціалізованих судів контейнеровозів та
спеціалізованих контейнерних терміналів, а також розробку нових логістичних схем. Отже, в інфраструктурі світового
ринку роль морського порту полягає в активізації міжнародної торгівлі, в посиленні міжнародного поділу праці, у
розвитку виробництва і зумовлюється процесами глобалізації економіки та транснаціоналізації бізнесу, що
передбачає вільне переміщення ресурсів і товарів найбільш економічно вигідним способом. Дані тенденції
визначають роль морського порту і морського транспорту як засобу задоволення зростаючих потреб людства, за
допомогою переміщення товарів, і як елемента світової економічної системи, що створює частку світового ВВП.
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Згідно функціональним призначенням, роль морського порту полягає в забезпеченні інтенсифікації товаропотоків, за
допомогою виконання транспортних операцій і переміщення природних, технологічних та ін. Ресурсів і товарів,
посилюючи, економічну активність суб'єктів економічного простору. Таким чином, роль морського порту проявляється
за допомогою активізації співробітництва та формування взаємозв'язків в рамках регіонального та міжнародного
економічного простору, забезпечуючи синергетичний ефект.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕХОДУ ВІД ГАЗУ НА ПИЛОВУГІЛЬНЕ ПАЛИВО
В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор: Лапигіна О.О.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Паливно-енергетичний комплекс України – це галузь економіки, яка охоплює діяльність з розвідування і
видобутку, переробки і виробництва, зберігання і транспортування, передачі і розподілу, торгівлі і збуту чи продажу
енергетичних продуктів - палива, електричної і теплової енергії.
Енергетика була і залишається головною стратегічною передумовою розвитку економіки, основою
забезпечення усіх видів життєдіяльності суспільства. Тому визначення та реалізація напрямів її розвитку є
пріоритетними завданнями у забезпеченні національної безпеки, політичної та енергетичної незалежності,
неухильного економічного розвитку [1].
На сучасному етапі, у зв’язку с подорожчанням газу в Україні, підприємства металургійної галузі
замислюються над переходом на пиловугільне паливо. Перехід з газу на пиловугільне паливо дозволить металургам
економити до 350 млн. доларів на рік.
За даними «Металургпрому», природний газ практично повністю виведений з доменного виробництва на
підприємствах, які використовують пиловугільне вдування. А це такі галузеві гіганти як «Запоріжсталь», ММК ім.
Ілліча, Алчевський меткомбінат. Таке різке скорочення споживання газу металургійним підприємствами викликано
заходами з економії палива на діючому обладнанні. Скорочення купівлі газу в I півріччі 2013 р. вже дозволило
металургам заощадити 83 млн доларів, а подальша відмова від його використання може знизити суму витрат галузі
на газ більше ніж у 2 рази: з нинішніх 550 млн. до 185 млн. доларів на рік [2].
Якщо говорити про весь металургійний комплекс, від початку до виробництва готової металургійної продукції,
то там споживання газу приблизно 4,5 млрд куб. м на рік, а саме в доменному виробництві дійсно споживання
приблизно 1,1 млрд було в минулому 2014 р. І саме на цій ділянці, яка складає, мабуть, чверть всього споживання
газу металургійним комплексом, відбулася певна його економія. Вона відбулася через те, що велика кількість
підприємств металургійного комплексу перейшли на технологію пиловугільного палива, тобто коли газ, який в
принципі зараз досить дорогий, заміняється вугільним пилом. Це або коксове вугілля, або антрацитове вугілля, яке
зараз, в принципі, рази в 3-4 дешевше, ніж природний газ. Через це компанії мають економію. Якщо вони всі
перейдуть на дану технологію, при теперішніх цінах на газ і вугілля, вони матимуть економію приблизно 300-350 млн
доларів на рік. І звичайно, Україна зможе зекономити, споживаючи менше газу [3].
Наприклад, в 2012-2013 рр. значна частина енергобалансу Побузького Феронікелевого комбінату, що на
Кіровоградщині, була переведена на операції з вугіллям шляхом часткової заміни газового обладнання на
пиловугільне.
Нова технологія дозволила зменшити залежність підприємства від поставок природного газу (з 85 млн. куб. м
в 2013 р. до 13 млн. куб. м за 8 місяців 2014 р.) і працювати на енергоносії, частково виробленому в Україні.
Проблемами переходу на пиловугільне паливо є логістичні проблеми з ціноутворенням, а саме якщо раніше
можна було працювати за довгостроковими контрактами з українськими компаніями, то в сьогодні доведеться
купувати вугілля на спотових ринках, що впливає на його ціну і на логістику.
Отже, згідно Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. замість забезпечення екстенсивного розвитку,
яким економіка України рухалась протягом десятиліть, енергетика повинна перейти на ефективне забезпечення
сталого розвитку економіки. Забезпечення економіки та соціальної сфери країни основними видами енергоносіїв
(електричною й тепловою енергією, моторними й котельно-пічними видами палива, а також природним газом) і
сировинними ресурсами для потреб хімічної та металургійної промисловості (коксівним вугіллям, продуктами нафто і
газопереробки) покладається на паливно-енергетичний комплекс України [4].
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Висновки. Проаналізувавши питання про ефективність переходу від газу на пиловугільне паливо, можна
зробити висновок про те, що це є досить ефективним в сучасних умовах, адже ціни на газ значно підвищились. Цей
перехід дозволить скоротити споживання газу більше ніж на третину, а тим самим вистояти під тиском газових цін.
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УДК 658.8

ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ СПОРТИВНОГО ОДЯГУ
Автор: Левенець Ю.А.
Науковий керівник: Дибач І.Л.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Важливою складовою частиною діяльності підприємства є отримання своєчасної та достовірної інформації
про події, що відбуваються у зовнішньому середовищі та які можуть істотно вплинути на показники ефективності
роботи. Для цього необхідним є проведення маркетингових досліджень, які покликані запобігати незапланованим
ризикам.
Компанія «Adidas» вже більше 80 років є символом успіху в світі спорту. Продукція компанії призначена для
чоловіків, жінок і дітей, які займаються спортом або хочуть носити зручний одяг в повсякденному житті. Компанія
випускає спортивний одяг, взуття та аксесуари, які задовольнять потреби найвибагливішого клієнта, оскільки марка
«Adidas» містить супроводжуючі лінії одягу, а саме AdidasPerformance (сучасні технології, що полегшують
тренування спортсменам), AdidasOriginals (модні і стильні тренди зі світу спортивного одягу) та AdidasStyle(авторські
дизайнерські роботи) [1].
Для того, щоб перевірити, чи насправді компанія «Adidas» займає лідируючі позиції на міжнародному ринку
спортивних товарів, було проведено опитування студентів спеціальності менеджмент та адміністрування
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Метою цього опитування було виявлення
кількості студентів, які купують спортивний одяг, з’ясування причин через які вони його купують та, найголовніше, якій
марці при цьому вони віддають перевагу.
Опитування є одним з методів отримання первинної інформації, тобто методом «польових досліджень», коли
інформація фіксується в момент і в місцях її виникнення [2]. За змістом плану застосування опитування,
охарактеризуємо його основні показники. Предметом опитування є мотиви, що спонукають клієнтів купувати
спортивний одяг та їхня поведінка під час вибору бренду. Опитування було проведено за декількома питаннями,
об’єднаних однією темою «Спортивний одяг». Опитування є таким, що обмежується частковими відомостями про
предмет опитування. Особи, які приймали участь в опитуванні, є покупцями товару; коло цих осіб було сформовано
через невипадкову вибірку (усі респонденти є студентами групи 3431). Опитування було проведене за допомогою
мережі Інтернет, за допомогою індивідуальної форми комунікації. Опитування є разовим, стандартним, з відкритою
формою запитань.
В опитуванні приймало участь 25 студентів, з яких 21 студент відповів на всі три наведені запитання.
По – перше, аби дізнатися переваги покупців необхідно визначити цільовий сегмент, який купує спортивний
одяг. Як видно на рис.1, з 25 респондентів залишилося 22, які купують спортивний одяг, та 4, які купують, але рідко.
Друге питання було адресоване тим 22 респондентам, які ствердно відповіли на перше питання. Проте лише
21 респондент висловив свою думку, оскільки один з тих респондентів, хто рідко купує спортивний одяг, не вважав за
потрібне деталізувати свою відповідь.
Тож за результатами другого питання, які наведені на рис. 2, можна дійти висновку, що клієнти купують
спортивний одяг не тільки для занять спортом, а для повсякденного життя, що дає змогу переконатися у доцільності
випуску ліній одягу AdidasOriginals та AdidasStyle.
Третє питання стосувалося безпосередньо популярності бренду «Adidas» серед інших брендів спортивного
одягу. Результати цього опитування представлені у відсотках, оскільки один респондент може віддавати перевагу
одразу декільком брендам. Тож відсоток виражає кількість згадувань бренду у відповідях респондентів. Найчастіше у
відповідях мали місце бренди «Adidas» та «Nike», тому вони були виокремленні з-поміж інших відповідей. З
невеликою перевагою марка «Adidas» посіла перше місце, серед обраних брендів, що представлено на рис. 3.
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Рис. 1 – Результати опитування «Чи купують студенти групи 3431 спортивний одяг?»

Рис. 2. Результати опитування «З якою метою купують спортивний одяг?»

Рис. 3. Результати опитування «Якому бренду віддають перевагу?»
Висновки. «Польові дослідження» є вкрай важливими для ринку будь-яких товарів. Ринок спортивного одягу
не є виключенням. За допомогою отримання первинної інформації безпосередньо в момент її виникнення є
можливість проаналізувати стан підприємства на відповідний проміжок часу. Це є необхідним для вчасного
застосування запобіжних заходів за наявності негативних чинників.
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Автор: Луста Л. В.
Науковий керівник: Єфімова Г. В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Вислів «Кадри вирішують все» - давно став аксіомою у сучасному світі. Тому роботі над покращенням якісного
складу управлінських структур будь-якого підприємства з кожним роком приділяється дедалі більше уваги.
Конкурентоспроможність компанії залежить від безлічі всіляких факторів, але найважливішим з них є
продуктивність праці. Яким би бізнес план не був ідеальним, без згуртованої, професійної та грамотної команди
необхідних результатів досягти не вийде. Тому в наш час більшість менеджерів приділяє значну увагу підбору
персоналу для свого підприємства, звертаючись для цього в спеціалізоване - рекрутингове агентство [3]. Рекрутинг це діяльність з підбору та відбору необхідних фахівців для компанії-замовника [4]. Звернення в агентство з підбору
персоналу порівняно з публікацією оголошення у ЗМІ або за допомогою інших методів зазвичай пов'язані з більш
значними витратами. Але при цьому компанія отримує послуги, що володіють тим чи іншим набором переваг:
економія робочого часу, можливість знаходження «важких» фахівців, конфіденційність пошуку, гарантія безкоштовної
заміни спеціаліста та ін.
Лише кілька років тому слово «рекрутинг» було практично нікому невідомим і чужим. Зараз же майже всі, хто
стежить за станом сучасного ринку праці, планує свою кар'єру або розвиває власний бізнес знає, що рекрутингові
агенції або агенції з підбору персоналу - своєрідний регулятор відносин на ринку праці, посередник, що допомагає
зустрітися зацікавленим один одному людям.
Отож, рекрутинг – діяльність по створенню умов для заповнення вакансій (вакантних робочих місць) у компанії
- замовника (роботодавця) компетентними фахівцями, відповідними за своїми якостями вимогам замовника [4].
Рекрутинг включає комплекс організаційних заходів, вироблених агентством з найму персоналу в інтересах
організації, що зробила замовлення на заміщення вакантної посади, що полягає у формуванні та наданні замовнику
списку відібраних, відповідно до вимог замовника, кандидатів на дану посаду з метою подальшого
працевлаштування.
Завдання рекрутингових агентств умовно можна розділити на дві групи. Перша група - це завдання, що
відносяться до клієнта:
 пошук і підбір персоналу відповідно до вимог роботодавця;
 надійність підбору, тобто акредитуючого фахівця;
 підбір в суворо обумовлений контрактом термін [2].
Завдання другої групи, що відноситься до самого рекрутингового агентства наступні:
 рентабельність діяльності агентства,
 пошук і навчання власних кадрів;
 створення імені і просування марки на ринку кадрових послуг.
Серед послуг, що надаються рекрутинговими агентствами, як правило виділяють: хедхантинг, екзекьютів сеч,
аутплейсмент, лізинг персоналу.
Висновки. Основою існування рекрутингових агентств є постійний дефіцит у кваліфікованих фахівців.
Головне завдання рекрутера – зрозуміти природу культури бізнесу клієнта. Тільки після цього починається пошук і
відбір кандидатів для клієнтів.
Тенденції світового рекрутингу говорять про те, що концентрація цього бізнесу буде у великих мережевих
агентствах, поряд з цим буде продовжувати зростати кількість нових учасників ринку.
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В даний час склалася складна ситуація у вітчизняній суднобудівній промисловості. Основні потужності
українських СБЗ та ССЗ, розміщені в таких містах, як Севастополь. Херсон, Миколаїв, Керч, Маріуполь, Одеса та ін.,
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простоюють і занепадають через відсутність профільних замовлень. Причинами цього є зниження світової
напруженості у 1990-их роках і, як результат, зменшення замовлень від ВМФ; висока вартість українських кредитних
ресурсів та складнощі із залученням іноземних кредитів; недосконала система оподаткування; відсутність державної
підтримки суднобудівної галузі; високі витрати через неповне завантаження потужностей та недосконалий
менеджмент. Альтернативним виходом з непростої ситуації, що склалася в галузі, може бути, вивчення і
використання позитивного досвіду диверсифікації суднобудівних заводів Сполучених Штатів Америки, Німеччини та
навіть Російської Федерації. Необхідно узагальнити зарубіжний досвід і застосувати його на українських
підприємствах. Основна причина диверсифікації судноремонтних і суднобудівних підприємств в США та Європі – це
відсутність необхідної кількості замовлень і завантаження виробництва чрез конкуренцію з боку азійських, перш за
все – корейських і китайських суднобудівників.
В Німеччини нараховувалося в докризові часи понад 130 СБЗ, ССЗ та верфів із загальною кількістю зайнятих
понад 17,5 тис.ос. З цього видно, що основу суднобудівної галузі Німеччини складали середні підприємства. Після
кризи 2008 р. в Німеччини була прийнята загальнодержавна програма "Національний Мастер-План для морських
технологій". Результати впровадження стали консолідація ринку та певна диверсифікація виробничих потужностей
німецьких підприємств суднобудування і судноремонту.
Так на сьогодні в Німеччини залишилось 8 груп з 20 заводами, які залучають 16,7 тис. працюючих. Із сфери
суднобудування частина їх переключилася на судноремонт, потужні вкладення, підтримувані державою,
здійснюються у виробництво морської техніки та суднового обладнання. В результаті Німеччина контолює понад 21%
європейського ринку суднового обладнання та морскьої техніки. Також німецькі суднобудівні заводи суттєво змінили
спрямованість своєї діяльності. Замість будівництва уніфікованих суден великими серіями вони переключилися на
виконання одиничних замовлень за індивідуальними проектами для спеціальних цілей. Наприклад, будуються круїзні
лайнери, мега-яхти, паромні судна, нафто- та газовидобувні платформи та транспортні судна за спеціальними
проектами для видобувної галузі, науково-дослідні судна, рятувальні судна тощо.
Російський досвід такоє орієнтований на укрупнення виробничих потужностей з метою кращого маневру ними.
Так, за рішенням Уряду РФ була створена "Об’єднанна суднобудівна компанія", яка включає потужності 68 дочірніх і
47 афілійованих підприємств у галузі суднобудування та судноремонту і виробництва морської техніки і суднового
обладнання. Переорієнтація корпорації на військове кораблебудування стала наслідком політичних процесів, що
відбувалися і відбуваються в сусідній країні. Про доцільність та можливість такого розвитку суднобудівної галузі
України слід говорити окремо. В той же час після нормалізаіії стосунків буде можливим спробувати зайняти на ринку
РФ сегменти суден дедвейтом 20-60 тис.т. та морської техніки для розвідки і видобутку вуглеводневої сировини, які,
за зізнанням російських фахівців, не мають навіть концептуальних проектів [3].
Розглянемо і досвід кількох американських великих СБЗ, що знайшли вихід з кризи.
Лос-Анджелеському підрозділ CC3 Todd Shipyards було закрито після невдалої спроби отримати державний
військово-морської контракт в 1989 році. Після оголошення його банкрутом з підприємства були звільнені всі
співробітники. Після 1991 року завод був перепрофільований в контейнерний термінал порту Лос-Анджелес. В даний
час в порту Лос-Анджелеса діють 8 контейнерних терміналів, які займають 54 причали. Термінали здатні приймати
контейнерні судна до типів Post-Panamax і Supеr-Post-Panamax. П'ять інтермодальних залізничних станцій
обслуговують як пасажирів, так і вантажопотоки, допомагаючи розвантажити прилеглі дороги і шосе. Термінали
порту Лос-Анджелес надають більше 900 тис. регіональних робочих місць, а їх річний оборот перевищує 40 млрд
дол. Відмітимо те, що потужності колишнього заводу, що входять зараз до складу порту, використовуються спільним
китайсько-американським підприємством West Basin Container Terminal LLC, створеним в 2002 році, що забезпечує
безперебійний обмін товарами між Китаєм і США. Незважаючи на те, що в Лос-Анджелесі періодично звучать
заклики ентузіастів до відновлення верфі, в боротьбі з ними постійно виграють сили, які лобіюють морські
перевезення, контейнерний термінал і портову діяльність.
Іншим прикладом спроби альтернативного використання великої судноремонту-суднобудівної верфі є проект
диверсифікації заводу Hunters Point в Сан-Франциско (США). За планом диверсифікації на місці заводу планується
будівництво житлових будинків, апартаментів, комерційної нерухомості, готелів, магазинів, розважальних центрів,
промислових об'єктів і т. п. Паралельно із забудовою території проводяться масштабні заходи з очищення площ від
шкідливих речовин, що залишилися на заводі з часів військово-морської судноремонтно-суднобудівної діяльності.
Сектора очищаються колишнім власником заводу – ВМФ США – під наглядом Агентство захисту довкілля (US
Environmental Protection Agency, ЕРА) і поступово передаються міським властям. Аналогічна робота вже проведена
на території колишніх суднобудівних та судноремонтних заводів в Гамбурзі (Німеччина), звідки й запозичили цей
досвід американці.
Іншим варіантом альтернативного використання ССЗ є приклад верфі US Avondale Shipyard, Новий Орлеан
(США). Основним замовником верфі до 2010 року був військово-морський флот США. Чисельність співробітників, які
повинні були втратити профільну роботу на заводі, – 4800 чоловік. На початку 2011 року завод був найбільшим
приватним працедавцем штату Луїзіана. Незважаючи на те, що власником заводу є приватна компанія, в 2012 році
для перепідготовки співробітників заводу Avondale Shipyard гроші в сумі 10 млн. долл. США виділив американський
військово-морський флот та передав їх штату Луїзіана і коледжу Delgado Community College (м Новий Орлеан).
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Основна мета перепідготовки співробітників заводу полягала в тому, щоб забезпечити конкурентоспроможність
підприємства на ринку цивільного суднобудування і судноремонту. Компанія Huntington Ingalls Industries, власник
Avondale є найбільшим військово-морським підрядником США, що могло стимулювати ВМФ до подібного кроку
допомоги.
Для Avondale розглядаються альтернативні варіанти використання потужностей заводу, в основному
передбачають випуск продукції для нафтогазової галузі, що, можливо допоможе зберегти існуючі робочі місця
співробітників підприємства, а можливо і збільшити штаб заводу. Завод проводить маркетингові компанії з
просування себе як надійного постачальника товарів і послуг не тільки для нафтогазової промисловості, а й для
всього промислового сектора економіки.
Подібність економічної ситуації, яка склалася час для ыноземних та українських заводів, очевидна.
Перетворення кожного підприємства проводилося не за певним типовим шаблоном, а на підставі маркетингових
досліджень. Можна припустити, що успіх антикризового менеджменту ССЗ та СБЗ полягає в правильному виборі
ринкового спрямування розвитку залежно від макро- і мікроекономічних умов, що склалися у регіоны.
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Наразі розвиток підприємства відбувається в умовах зовнішньої та внутрішньої невизначеності і змінюваності,
які породжують багато різного роду ризиків і загроз. Діяльність підприємства – це самостійна, ініціативна, на власний
ризик господарська діяльність, що здійснюється з метою досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку. З огляду на досягнення даної мети, підприємство має ефективно і стабільно функціонувати,
успішно конкурувати та утримувати стійкі позиції на ринку, отримувати прибуток і розвиватися, тобто продукувати та
реалізувати нові цілі своєї діяльності. Здатність підприємства протидіяти негативним впливам зовнішнього
середовища і вирішувати внутрішні проблеми, створюючи тим самим умови безперешкодного функціонування
через управління змінами, втілює категорія економічної безпеки підприємства. Для забезпечення необхідного
рівня безпеки на підприємстві має бути створена і функціонувати система економічної безпеки підприємства –
сукупність спеціальних структур, засобів, методів і заходів, здатних зміцнювати безпеку ведення бізнесу. У цьому
контексті зазначену систему можна охарактеризувати комплексом управлінських, економічних та інших заходів із
захисту бізнесу від незаконних посягань, мінімізації або уникнення матеріальних та інших втрат. Функціонування на
підприємстві системи економічної безпеки має на меті забезпечення стабільності протікання виробничих і
організаційних процесів на теперішньому етапі та стійкий розвиток у майбутньому [1, с. 17-21].
Системи економічної безпеки підприємства – це самостійний напрямок управлінської діяльності. Тим
сприятливішими будуть умови для стабільної роботи й розвитку підприємства, чим ефективнішою буде система його
економічної безпеки.
Головним показником ефективності системи економічної безпеки підприємства є прибуток. Якщо підприємство
не отримує прибутку чи його розмір не відповідає обсягу інвестованого капіталу, можна вважати, що впроваджена
система економічної безпеки не ефективна [2, с. 57-61]. Проте прибуток підприємства можна розглядати як простий
критерій ефективності системи економічної безпеки в найближчий короткий проміжок часу. Прибуток як результат
діяльності залежить не лише від ефективності системи економічної безпеки, а й від ефективності виробництва та
реалізації продукції, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства тощо. Враховуючи, що реалізація системи
економічної безпеки підприємства забезпечує йому сприятливі умови та певною мірою визначає стратегію
подальшого розвитку, тобто, саме розвиток є маштабною і довгостроковою метою функціонування цієї системи,
пропонуємо в більш широкому смислі оцінювати ефективність системи економічної безпеки по рівню розвитку
підприємства. Варто зауважити, що сприятливі умови діяльності підприємства, створювані сьогодні, забезпечують
йому перспективу розвитку, тобто, результат підприємство отримує в майбутньому. Позначивши рівень ефективності
системи економічної безпеки підприємства як
його так:

LEES

(the level of economic security efficiency) [3, с. 58-64], виразимо

LEES h = LDEh+i ,
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де

LEES h

–

LEES

в момент часу

h+i

h , LDEh+i

(the level of enterprise development) – рівень розвитку

, де i – період за який досягається ефект від реалізації заходів в рамках системи
підприємства в момент часу
економічної безпеки підприємства в вигляді стабільного функціонування підприємства на певному рівні, що якісно
кращий за рівень часу

LDE h+i

h.

залежить від значної кількості чинників. Але оцінити, якою була ефективність системи економічної

h+i

h

безпеки в період часу
можна лише в майбутньому, тобто в період часу
. При цьому існує ряд підходів, які
дозволяють виконати таку оцінку. Наприклад, модель Balanced Scorecard (BSC) – збалансованої системи показників
Д. Нортона і Р. Каплана, запропонована на початку 1990-х рр. Модель розробила група науковців Гарвардської
бізнес-школи в ході проведення досліджень за темою «Measuring Performance in the Organization of the Future» з
метою пошуку альтернативних методів вимірювання ефективності, що базуються на нефінансових показниках [4, с.
258]. Р. В. Фещур та В. Ю. Самуляк пропонують систему факторних оцінок рівня розвитку підприємств, яка містить
три цільові групи: – показники, які характеризують стан розвитку підприємства на основі витрат ресурсів; – показники
продукції; – показники економічної ефективності, які описують рентабельність, виробіток на одного працівника, обсяг
продаж, темп приросту валового доходу та капіталовіддачу [5, с. 627-636]. На основі перерахованих показників
обчислюється інтегральна оцінка рівня розвитку. І. В. Гречина пропонує досліджувати потенціал розвитку
підприємства на основі аналізу внутрішніх потужностей економічної системи: нереалізованих можливостей
потенціалу організованості, функціональних зв’язків та взаємодіючих процесів [6, с. 217-222]. Запропонована
автором методика потенціалогічного аналізу розвитку підприємства узагальнює два головні підходи, спрямовані на
аналіз перспектив саморозвитку економічної системи і ймовірності примноження можливостей. Увага акцентується
на фінансовій стійкості об’єкта дослідження, що, на думку автора, є запорукою реалізації комплексу його
можливостей у довгостроковій перспективі. Показники потенціалогічної стійкості підприємства відображають обсяги
наявних ресурсів та стратегію розвитку підприємства. Узагальнюючи, автор пропонує обчислювати КПРП –
коефіцієнт потенціалу розвитку підприємства. Якщо КПРП > 1, то для підприємства є можливість акцентувати увагу
на власному саморозвитку; інакше – необхідно звертати увагу до залучення додаткових ресурсів, тобто розглядати
ймовірність примноження можливостей.
Висновки. Система економічної безпеки підприємства є необхідною умовою його успішного функціонування.
Для її організації залучаються чималі ресурси і враховуючи, що високий рівень економічної безпеки на
досліджуваний період часу, який забезпечується цією системою, є передумовою подальшого розвитку підприємства,
система економічної безпеки повинна бути ефективною. Для оцінки її ефективності запропоновано використовувати
ряд підходів, які демонструють зв'язок рівня ефективності системи економічної безпеки з основним результатом її
функціонування – високим рівнем розвитку підприємства.
В перспективі подальших досліджень детальна розробка алгоритмів оцінювання рівня ефективності системи
економічної безпеки підприємства.
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УДК 65.014

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ
В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Автори: Потай І.Ю., Могилевська Н.І.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
У системі методів управління економічні мають провідну роль. Вони орієнтовані на використання створеного
на регіональному рівні економічного сегменту загального зовнішнього середовища в природоохоронній діяльності і
мають два аспекти реалізації: примусовий та заохочувальний. У наслідок застосування першого створюється
природоохоронний фонд, кошти якого використаються для ліквідації наслідків екодеструктивного впливу на
навколишнє природне середовище, а отже, компенсуються наслідки проявів екологічних ризиків, а саме:
екологоприродного, техногенного, ризику екологічних катастроф та підвидів ризиків, які можуть бути спричинені
ними. Збирає та перерозподіляє кошти на державному рівні Державний фонд охорони навколишнього природного
середовища у складі Держбюджету України. Подальше вдосконалення системи екологічних обмежень за допомогою
економічних важелів полягає в перерозподілі відповідальності за забруднення із споживачів (витрати за забруднення
в межах лімітів включаються в собівартість продукції та подальше використання, як, наприклад, викиди
автотранспорту в атмосферу) на виробників. Це змусить їх до відповідних заходіві сприятиме зменшенню
екологічних ризиків.
Економічні методи заохочувального характеру. Мають в основі пільгові або підтримуючі (податкові, фінансові)
важелі, гарантом яких виступає держава.
Екологічне страхування. Є одним із дієвих методів управління екологічними ризиками у природокористуванні.
Воно як частина механізму відповідальності за завдання шкоди в результаті забруднення навколишнього природного
середовища є більш прогресивним, адже дозволяє задіяти попереджувальні резерви страхових компаній на
проведення технологічних та природо захисних заходів, що зменшує екологічний ризик.
«Купівля-продаж» з аукціону ліцензій на право викидів. Змушує підприємства зменшувати викиди (сприяє
зниженню екологічного ризику) і продавати «права», але в разі понаднормових викидів дозволяє придбати «права» і
уникнути відповідальності (виплати штрафів), що вимагає подальшого вдосконалення цього методу з позицій
управління екологічними ризиками. Тому з метою мінімізації екологічних ризиків в рамках цього методу необхідно
дозволити лише продаж підприємствами державі «прав» на викиди, що буде своєрідною премією за їх зменшення.
Організаційно-розпорядницькі методи управління. Це сукупність засобів юридичного (правового і
адміністративного) впливу на природоохоронну діяльність, які регламентуються діючою системою державних законів,
нормативних актів господарського права. Вони можуть бути організаційного та розпорядницького впливу. Перші
мають регламентуючий та нормативний характер. Розпорядницькі методи управління ризиками відтворюють
динаміку процесу управління природо охоронною діяльністю і непрямо впливають на загальну величину екологовиробничого ризику.
Соціально-психологічні методи. Реалізують закономірності функціонування і розвитку суспільної
природоохоронної діяльності і зводяться до управління інтересами, через інтереси, за допомогою інтересів. Україна
має потребу в підготовці фахівців відповідного рівня за спеціальним спрямуванням, адже екологам не вистачає
знань про економічні методи екологічного менеджменту, а економісти погано орієнтуються в екологічній
проблематиці. Розв'язання, проблеми – у підготовці фахівців, які отримують відповідні знання в сфері екологічного
менеджменту.
Кожен регіон України має свої особливі характеристики навколишнього природного середовища і залежні від
них умови господарювання. Тому успіх природоохоронної діяльності та якість стану навколишнього природного
середовища в регіоні залежать від системи управлінських методів, застосованої регіональними органами влади, яка
структурно відмінна від системи методів державного рівня. Так, блок соціально-психологічних методів більш
характерний для державного рівня, крім екологічно спрямованої реклами та пропаганди товарів, робіт та послуг
регіональних товаро виробників, які можуть здійснюватися на регіональному рівні.
Серед економічних методів управління за зазначених причин більшість становитимуть методи примусового
характеру. Серед адміністративно-правових методів будуть відсутні ті, що знаходиться в компетенції держави. На
рівні окремого підприємства система методів управління екологічними ризиками має інший структурний вигляд. Якщо
методи управління державного рівня задають національні масштаби і умови діяльності, методи регіонального рівня
визначають основні напрямки для регіональних виробників, то на рівні підприємства головним є завдання мінімізації
екологічних ризиків, забезпечення безпеки окремих територій і регіону.
Однією з важливих проблем в ризикології є встановлення "прийнятного ризику", який змінюється в часі nа
просторі. Аналіз загальних засад організаційно-економічного управління екологізацією економіки виявив необхідність
визначення методів управління екологічними ризиками залежно від можливих збитків та ймовірності їх настання.
Система управління екологічними ризиками інноваційних проектів є багаторівневою і багатофакторною. Рівень
екологічного ризику встановлюють залежно від очікуваної величини можливих втрат і зіставляють з граничними
рівнями зон ризику: безризикова зона – очікувана величина вартісної оцінки можливих втрат близька до нуля. Це
ідеальна ситуація, коли в еколого- виробничому проекті передбачені і попереджені всі можливі види екологічного

43

Актуальні тренди економічного розвитку України: Матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю

ризику та ймовірність їх настання. Відповідно до концепції стійкого розвитку такі проекти в майбутньому мають
переважати; зона мінімального ризику – очікувана величина можливих втрат у вартісному вираженні не повинна
перевищувати загальної величини надходжень від реалізації проекту до фондів охорони навколишнього природного
середовища; зона підвищеного ризику – очікувана величина вартісної оцінки можливих втрат не повинна
перевищувати загальної величини надходжень від всіх платників зборів у державі за розділом Держбюджету; зона
критичного ризику – очікувана величина можливих втрат у вартісному вираженні не повинна перевищувати обсягу
коштів, які надходять до бюджетів усіх рівнів на природоохоронні заходи; Зона неприпустимого ризику – очікувана
величина вартісної оцінки можливих втрат перевищує загальну величину надходжень до Держбюджету та місцевих
бюджетів від усіх платників збору.
Незалежно від ступеня важливості всі інноваційно-виробничі проекти повинні підлягати Державній екологічній
експертизі, в рамках якої проводиться оцінка впливу на стан навколишнього природного середовища з метою
встановлення відповідності запропонованої діяльності екологічній безпеці суспільства її висновки обов'язкові до
виконання і є основою для прийняття подальших рішень. Залежно від зони екологічного ризику вибирають певний
метод управління. Фактично в зоні мінімального ризику підприємства можуть витримати ризикові збитки без
втручання держави, тому держава може застосовувати по відношенню до всіх за ступенем важливості проектів
стимулюючі методи управління екологічними ризиками. В інших зонах ризику (крім безризикової) вибір методів
управління залежатиме від ступеня важливості для держави підприємства і продукції, і рішення про його існування.
На регіональному рівні всі екологічно спрямовані проекти становлять певний інтерес, тому не виокремлюємо їх за
ступенем важливості для регіону. Рішення про впровадження певного проекту приймають органи місцевого
самоврядування, які контролюють розподіл місцевого бюджету.
Висновки Вдосконалення системи екологічних обмежень за допомогою економічних важелів полягає в
перерозподілі відповідальності за забруднення із споживачів на виробників. Це змусить їх до відповідних заходіві
сприятиме зменшенню екологічних ризиків.
Однією з важливих проблем в ризикології є встановлення "прийнятного ризику", який змінюється в часі nа
просторі. Аналіз загальних засад організаційно-економічного управління екологізацією економіки виявив необхідність
визначення методів управління екологічними ризиками залежно від можливих збитків та ймовірності їх настання.
Рівень екологічного ризику встановлюють залежно від очікуваної величини можливих втрат і зіставляють з
граничними рівнями зон ризику.
Незалежно від ступеня важливості всі інноваційно-виробничі проекти повинні підлягати Державній екологічній
експертизи.
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УДК 330.341:332.133.6
КОМПЛЕКСНІСТЬ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
Автор: Ришняк Н.М.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Зміна моделей господарювання та орієнтація на ринкові вимоги ставлять перед Україною завдання
інтенсифікації економічного зростання за допомогою економічних, соціальних та інституційних перетворень
суспільного виробництва. В зазначених умовах особливу значущість набуває комплексність розвитку території, що
забезпечує рівномірне та збалансоване функціонування її господарства.
Комплексність передбачає взаємопов’язаність всіх елементів економіки регіону з його умовами та ресурсами.
Внаслідок її дії відбувається розвиток виробничої та науково-технічної кооперації територій, їх господарських,
торгових, фінансових та інших зв’язків. Однак в Україні розвиток інтеграційних процесів гальмується рядом причин,
вивчення та нівелювання яких визначає посилений науковий і практичний інтерес до проблеми комплексоутворення.
1.Розірваність та неефективність економічних зв’язків між підприємствами однієї території або між
територіями країни. Рівень міжрегіональної інтеграції – низький і становить всього 20-25 % у кінцевому споживанні,
завершеність виробничих циклів складає 34 % [1].
За часів Радянського Союзу поставки кооперованої продукції з України до Росії в галузі машинобудування
складали 30 % загального обсягу її виробництва, у кольоровій металургії – 42 %, нафтохімічній промисловості –
81 %. У результаті здійснення такої промислової політики в Україні в той період за замкненими технологічними
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циклами вироблялося лише близько 30 % загального обсягу промислової продукції, а 70 % – залежало від
кооперативних поставок із Росії та інших республік СРСР [2].
Тому з розпадом Союзу і розривом коопераційних зв’язків виготовлення ряду видів продукції у багатьох
випадках стало неможливим. Зазначена обставина виступає однією з причин гальмування економічного розвитку
України і вимагає активізації інтеграційних процесів між підприємствами території.
2.Необхідність підвищувати конкурентноздатність виробництва. Результативність діяльності економічних
суб’єктів в регіоні (малих, середніх і крупних підприємств), державних органів влади, дослідницьких організацій є
головним показником конкурентоспроможності економіки, оскільки конкурентні переваги створюються та в основному
використовуються на регіональному рівні.
Навіть за наявності об’єктивних можливостей організації виготовлення тієї чи іншої продукції існують значні
розбіжності у ефективності виробництва. Так, міжрегіональні відмінності у собівартості видобування нафти сягають
5-6 разів, природного газу – до 5 разів, кам’яного вугілля – понад 20 разів, залізної руди – 3-4 рази, деревини 2-3
рази [3]. Залежно від розміщення джерел сировини, палива та енергії істотно відрізняються витрати на
підприємствах чорної та кольорової металургії, хімічної, нафтохімічної, лісопереробної, харчової промисловості, в
галузях будівельної індустрії.
Таким чином, системне поєднання та комплексне використання в межах території природних, економічних,
соціальних, культурних, географічних складових формують конкурентоспроможність підприємств регіону.
3.Технологічна відсталість виробництва, проблема модернізації економіки. За визначенням Всесвітнього
економічного форуму Україну віднесено до держав, що переходять від факторної до інвестиційної стадії розвитку
економіки. Ознакою обох стадій є ефективне використання традиційних факторів виробництва (а для базових
галузей в Україні вони мають чітку територіальну прив’язку і часто застосовуються нераціонально. Наприклад, лише
2-3 % обсягів корисних копалин втілюються в кінцевому продукті).
На інвестиційній стадії господарські проекти мають реалізовуватись в рамках вертикально-інтегрованих
корпорацій. У цьому зв’язку цікавою є пропозиція російського дослідника М. Шаригіна покласти в основу формування
холдингів, асоціацій, фінансово-промислових компаній енерго-виробничі цикли як смислову конструкцією. А в
широкому розумінні розглядати дану категорію в якості форми класифікації підприємств [4]. В масштабах країни
такими вертикально-інтегрованими утвореннями є (або могли б бути) територіально-виробничі комплекси (ТВК).
4.Необхідність подолання екологічних проблем. В рамках теорії ТВК радянським вченим І. Комаром в 1970-і
роки була розроблена концепція ресурсних циклів, які охоплювали, крім виробничих процесів, всі інші стадії обміну
речовин між суспільством і природою. Вона не була втілена, але технологічний принцип, який лежить в основі ідеї
комплексоутворення, дає можливість реалізовувати екологічний підхід, створюючи по суті безвідходне виробництво і
підвищуючи тим самим ефективність господарювання.
5.Виникнення і розвиток малих та середніх підприємств. Після отримання незалежності в економіці України
розпочалися процеси дезінтеграції та розукрупнення виробництва, в результаті чого зменшилась кількість великих
підприємств-монополістів. Паралельно виникла потреба в співпраці дрібних виробників на основі горизонтальних
зв’язків, колективного захисту економічних інтересів в конкурентній боротьбі з великим бізнесом,
транснаціональними корпораціями задля отримання доступу до ресурсних та товарних ринків.
Вирішенню зазначених проблем повинне сприяти застосування комплексного підходу до розвитку
виробництва в цілому та в межах конкретного регіону, зокрема. Ідея взаємопов’язаного розміщення продуктивних
сил на певній території для оптимізації використання природних та трудових ресурсів активно розроблялась в СРСР
в рамках теорії територіально-виробничих комплексів. Положення теорії ТВК не були реалізовані в повній мірі. На
практиці комплекси були орієнтовані на розвиток якоїсь однієї галузі, пріоритет надавався формуванню базових
виробництв. Інфраструктурна складова, соціальна сфера розвивалась за залишковим принципом. Крім того, не було
вирішено однієї з найважливіших проблем – управління. Різна відомча приналежність галузей заважала
координувати формування та функціонування комплексів.
Зазначені недоліки і ряд інших причин зробили невдалими спроби виділити територіально-виробничі
комплекси на території ряду капіталістичних країн. Тому як альтернатива (хоча в деякій мірі скидається на аналог)
виникла концепція кластерів М. Портера та М. Енрайта. Вона представляє собою динамічну теорію конкуренції, яка
акцентує свою увагу на витратах і диференціації, на ефективності та інноваціях і враховує існування глобальних
виробничих факторів та товарних ринків.
Слід відмітити, що зазначені теорії не суперечать одна одній, а можуть гармонійно поєднуватись. Тому
перспективним напрямком подальших досліджень має бути розробка сучасної теорії розміщення, яка б сполучила в
собі ознаки і концепції ТВК, і концепції кластерів, враховуючи принципи функціонування ринкової економіки. Саме
така теорія постане науково-методологічним підґрунтям складного процесу комплексоутворення як основи
підвищення конкурентоспроможності підприємств в системі регіональної економіки.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»
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Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
У економічній літературі досі немає єдності поглядів щодо визначення категорії «розвиток підприємства». Утім
від коректності формулювання сутності поняття залежить розробка стратегії розвитку підприємства.
Спільним для всіх дефініцій розвитку є розуміння його як процесу, протягом якого об’єкт зазнає певних змін.
Однак, не всі науковці одностайні щодо того, які зміни варто враховувати. Згідно першого підходу, до розвитку
відносяться будь-які зрушення об’єкта: як позитивні, так і негативні. Таким чином, розвиток можна розділити на
висхідну та низхідну лінії, відповідно прогрес та регрес. Інша точка зору полягає у врахуванні лише позитивних
(прогресивних) змін, що проявляється як створення нового або удосконалення поточного.
Деякі дослідники ототожнюють розвиток із еволюцією або генезисом, що представляється вельми сумнівним.
Поняття «еволюція» походить від латинського evolutio – розгортання і означає поступові зміни об’єкта. Водночас
розвиток навіть при другому підході, тобто у вужчому розумінні, включає також глибокі структурні перетворення –
революційні зміни, тому є більш широким поняттям. Що стосується генезису (від грецького genesis – походження), то
найбільш точне його визначення дає Національна психологічна енциклопедія: «виникнення, походження, у більш
широкому розумінні – зародження і наступний процес розвитку, який призвів до певного стану, вигляду, явища» [1].
Таким чином, генезис починається ще до існування об’єкта, раніше, ніж розвиток, який бере початок лише тоді, коли
об’єкт вже виник. Далі генезис та розвиток являють собою єдиний процес змін об’єкта до певного моменту, що
розглядається. Проте генезис не існує в майбутньому часі, тому стосовно прогнозування, управління, стимулювання
доречно використовувати виключно поняття розвитку.
Ю.С. Погорєлов розглядає поняття еманації, експлікації та діахронії і доводить, що жодне з них також не
можна використовувати як заміну розвитку, всі вони є лише його частковими випадками [2]. Науковець додає, що
більш широким поняттям, ніж розвиток, є рух у характеристичному розумінні: всякий розвиток є рухом, але не будьякий рух є розвитком. Зазначена думка є поширеною, проте дискусійною. Зокрема, автор «Загальної теорії розвитку»
професор В.О. Босенко вважає, що рух здійснюється завжди як розвиток, обидва ці поняття взагалі є однаково
гранично широкими і кажуть, в сутності про одне і те ж, тільки розкривають це «одне і те ж» із різних боків: «рух»
відображує спосіб існування, форму буття, атрибут матерії, тоді як поняття «розвиток» відбиває характер руху,
взаємодії, рух з боку законів, за яким він узагалі, а не лише та чи інша його форма, реалізується [3, c. 86].
Зазначені два погляди щодо розуміння розвитку можна спостерігати і стосовно економічних систем, зокрема
підприємств. Вважаємо, що обидва трактування
мають право на існування, проте кожне з них потрібно
застосовувати, залежно від ситуації. Наприклад, аналізуючи вже досягнуті результати підприємства у динаміці,
доцільно використовувати перший, широкий підхід. Водночас під час планування доречним буде врахування
розвитку у вузькому розумінні, тобто лише тих змін, за допомогою яких підприємство матиме змогу перейти до
досконалішого стану. Проте у цьому випадку варто зважати на те, що при швидкому прогресі можна втратити
стійкість й обережність, а при регресі можна позбутися відмерлих частин організації [4, с. 7]. С.П. Дунда виділяє
наступні елементи такого типу розвитку: якісні та кількісні зміни, спрямований процес, адаптація до зовнішнього
середовища, здатність чинити опір дестабілізуючому впливу факторів зовнішнього середовища, протиріччя,
покращення, довгостроковість, нарощення внутрішнього та зовнішнього потенціалу підприємства, інтеграція
підприємства, підвищення ефективності діяльності підприємства, забезпечення конкурентних переваг [5].
Тим не менш, розвиток підприємств має суттєві особливості. Якщо розвиток більшості об’єктів є іманентним
процесом, джерело якого укладено всередині [6], то як будь-яке підприємство є відкритою системою і розвивається
не автономно, а в безпосередньому зв’язку із оточенням. Таким чином, основним чинником розвитку підприємства
виступає його зовнішнє середовище. Окрім того, на відміну від процесів економічного зростання, що включають лише
кількісні зміни, розвиток підприємств характеризується насамперед якісними змінами.
М.М. Моїсеєв розглядає два типа механізмів розвитку підприємств: адаптаційні та біфуркаційні [7, с. 41].
Сутність адаптації полягає у самоналаштуванні стійкості до умов зовнішнього середовища. Головна характеристика
біфуркаційного механізму – невизначеність шляхів подальшого розвитку.
Висновки
Отже, у широкому розумінні розвиток підприємства являє собою незворотній, спрямований, закономірний
процес, який є сукупною безперервною та послідовною зміною результатів або станів підприємства в часі та просторі
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на кількісно і якісно інший за попередній, позитивний або негативний за напрямом. У вузькому розумінні розвитком
підприємства є сукупність якісно-кількісних змін під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища,
спрямована на перехід підприємства у новий стан, досконаліший за попередній.
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НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Автор: Терьошкіна Н.Є.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
В умовах глобалізації і триваючого розвитку економіки знань інноваційну стратегію держави варто розглядати
як одну з основних (головних) стратегій росту, що визначає загальні установки, модель і механізми розвитку, вектори
переваги, а також роль різних суб'єктів у процесі її реалізації. Так, останнім часом прикладом для наслідування в
багатьох країнах є формат Стратегії «Європа 2020» (Europe 2020) [1], в якій для якнайшвидшого розвитку і
досягнення поставлених цілей ЄС вважає пріоритетними такі сім напрямів діяльності: 1) «Інноваційний Союз» для
поліпшення умов і можливостей фінансування досліджень та інновацій, аби гарантувати, що інноваційні ідеї будуть
використані в товарах і послугах; це сприятиме економічному зростанню і створенню нових робочих місць; 2) «Рух
Молоді» для посилення результативності освітніх систем і сприяння залученню молодих людей на ринок праці;
3) «План розвитку цифрових технологій у Європі» для прискорення повсюдного розвитку високошвидкісного
Інтернету і надання можливостей участі в загальному цифровому комерційному просторі для приватних фізичних і
юридичних осіб; 4) «Доцільне використання ресурсів у Європі», аби зробити економічне зростання незалежним від
ресурсів, сприяти переходу на економіку з низьким утримуванням вуглецю, збільшити використання джерел
поновлюваної енергії, модернізувати транспортний сектор і забезпечити розумне використання джерел енергії;
5) «Індустріальна політика, спрямована на глобалізацію» для поліпшення підприємницького середовища, особливо
для середнього і малого бізнесу, підтримання розвитку потужної і сталої промислової бази для повсюдної
глобалізації; 6) «План по розвитку нових здібностей і збільшенню кількості робочих місць», аби модернізувати ринки
праці, дати людям можливість одержувати нові знання і навички, щоб збільшити можливість працевлаштування,
поліпшення співвідношення попиту та пропозиції на ринках праці, включаючи трудову мобільність; 7) «Європейська
політика проти бідності», аби соціальна і територіальна взаємодія була поширена на всій території і досягнення в
сфері економічного розвитку та зайнятості населення допомагали знижувати рівень бідності по всьому ЄС.
Аналіз змісту зазначеної стратегії показує, що в методологічному плані здійснюється перехід від окремих
інструментів до використання системних інструментів. Зокрема, відбувається перехід від інструментів, що діють за
принципом «один суб’єкт — один захід» (наприклад, субсидія, надана відповідній компанії для виконання власного
проекту розроблення продукту), до заходів системного характеру, коли в загальних рамках політики
використовується набір різних заходів (таких, як гранти компаніям, що створюють партнерські відносини з іншими
економічними агентами, або дослідницьким організаціям, фінансування менеджерів кластерів або мереж, заходи
стосовно усунення системних збоїв, наприклад, що стосуються доступу до фінансування, тощо).
Як відомо, у 2014 р. між Україною і ЄС підписаний договір про асоціацію, однією з основних умов якого є
адаптація законодавства країни до норм і законів ЄС. Виконання цього договору тягне радикальні зміни у всіх
сферах соціально-економічної життєдіяльності держави, у т.ч. й в інноваційній сфері.
Тому на цей час в Україні активно декларуються реформи в інноваційній сфері. В «Стратегії-2020» [2]
українська ідея в першу чергу пов’язується з відправним положенням про те, що Україна — це країна із передовими
інноваціями. Програма розвитку інновацій посідає четверту позицію серед заходів забезпечення свободи
особистості, формування громадянського суспільства, створення бренду «Україна», залучення талантів тощо.
Інноваційна складова враховується в коаліційній угоді [3] «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту»,
«Радикальної партії», «Самопомочі» та «Батьківщини». Зокрема, в тексті коаліційної угоди в числі заходів соціальногуманітарної реформи в інноваційній сфері перше місце посідає необхідність ухвалення нового Закону України «Про
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наукову і науково-технічну діяльність». Угода передбачає спрощення механізму доступу органів місцевого
самоврядування до кредитних ресурсів для розвитку інновацій та розширення кола суб’єктів, що мають право на
здійснення місцевих запозичень. Сторони планують забезпечити перехід до енергоефективного та
енергоощадливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій, також в
пріоритетах знаходиться розробка концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі з метою
підвищення її ефективності, яка буде передбачати, зокрема, збереження державного фінансування
фундаментальних наукових досліджень і досліджень у сфері збереження навколишнього природного середовища, та
скорочення фінансування прикладних досліджень.
Також за даними [4] дослідники, підприємства й інноватори України, тепер зможуть на рівних умовах з
державами-членами ЄС та іншими асоційованими країнами повною мірою брати участь у рамковій програмі
«Горизонт 2020» (Horizon 2020), яка включає фінансування наукових досліджень та інновацій.
Таким чином, важним аспектом державної інноваційної політики є створення сприятливих рамкових умов для
інноваційної діяльності, на що, наприклад, спрямована значна увага законодавчих документів ЄС. Так необхідно:
1) зміцнення координації досліджень в області інноваційної, економічної, фінансової, освітньої, соціальної та
ін. політик за рахунок удосконалення відповідного законодавства й створення інституціональних умов і визначення
компетенцій по розробці і координації інноваційної політики;
2) створення умов для функціонування внутрішнього ринку, дотримання принципу рівних можливостей для
інноваційних підприємств, у т.ч. відкритості ринків для нових учасників інноваційного бізнесу, інструментом реалізації
повинно виступати законодавство у сфері конкуренції;
3) захист прав інтелектуальної власності і комерційної таємниці для чого потрібен відповідний діапазон
«твердих» законодавчих інструментів;
4) створення нормативно-правової бази, що сприяє інноваціям та інноваційному підприємництву.
Реалізовуватимуся це за рахунок таких інструментів, як зміни в законодавстві, що повинні сприяти створенню і
розвитку нових інноваційних компаній; аналізу ефективності виконання діючих законодавчих актів і рівня зниження
бюрократичних бар’єрів у здійсненні інноваційної діяльності підприємствами.
Висновки. Наведене вище дає змогу зробити наступні підсумки: 1) не зважаючи на значне відставання України
від розвинутих країн та велику кількість проблем в інноваційній сфері у перспективі є можливості їх поступового
подолання та переходу на п’ятий і шостий технологічні уклади, для цього держава в найближчі 10 років повинна всі
сили кинути на вирішення задач світової конкурентноздатності; 2) одним з основних інструментів вирішення цих
питань і допомоги у становленні інноваційної економіки є розроблення та ретельне впровадження саме національної
інноваційної стратегії, яка б одночасна включала використання власного науково-технічного потенціалу в сполученні
з закордонними технологіями й інвестиціями (в першу чергу з ЄС).
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ВИДИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ І ЇХ МЕТА
Автори: Філатов Д.В., Арутюнян Е.О.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Сучасні підприємства використовують логістику як нове прогресивне мислення, методологію найефективнішої
виробничо-господарської, підприємницької, комерційної діяльності, яка відкриває широкі можливості й перспективи
для підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності.
В умовах формування та вдосконалення ринкових відносин в економіці України зростає теоретичне і
практичне значення наукового узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду управлінської діяльності на
підприємствах з метою його творчого використання та збагачення. Труднощі на цьому шляху полягають у тому, яким
чином поєднати попередню та нову практики взаємовідносин в управлінні потоками; як інтегрувати індивідуальний і
суспільний управлінський досвід; як розробити і впровадити більш ефективний механізм управлінської діяльності на
підприємстві; як методично забезпечити підвищення ефективності цієї діяльності, її впливу на досягнення сталого,
стабільного економічного розвитку.

48

Актуальні тренди економічного розвитку України: Матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю

Значення застосування логістики в економічній сфері полягає в поглибленні аналізу об'єктів цієї сфери з
метою підвищення ефективності управління ними через безпосередні зв'язки у просторі й часі. Управління
матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками господарської діяльності потребує комплексного підходу,
зумовленого як потребами економічної сфери, так і завданнями підвищення ефективності управління нею. Як теорія і
практика логістика спрямована на врахування та оптимізацію причинно-наслідкових залежностей економічного
характеру. Цей аспект виявляється таким чином: центр ваги переноситься на оптимізацію управління процесами
постачання – виробництва – збуту, на обґрунтування та прийняття оптимальних рішень і оптимальних дій в
управлінні підприємствами. Під впливом цих обставин зростає актуальність не лише впровадження, а й підвищення
ефективності функціонування логістичних систем, надання їх діяльності комплексного характеру.
Сутність проблеми полягає в тому, що на цей момент українські підприємства у своїй логістичній діяльності
майже не мають достатнього теоретичного та практичного підкріплення. Наприклад, відсутні чіткі теоретичні
розробки, окремі законодавчі акти, інструкції, достатня інформація, кошти й особливо висококваліфіковані кадри.
Основними функціональними підсистемами логістики на підприємствах є закупівельна, виробнича,
розподільча, складська, логістика запасів та інформаційна підсистема.
Закупівельна - пошук постачальників і оцінка їх надійності; управління матеріальними запасами; аналіз
кон’юнктури ринку постачальників; умови доставки, зберігання; транспортування, складування; проблема
аутсорсингу; налагодження довгострокових, вигідних зв’язків з постачальниками.
Виробнича логістика - забезпечення якісного, своєчасного і комплексного виробництва продукції у
відповідності з господарськими договорами, скорочення виробничого циклу і оптимізація витрат на виробництво. Її
завдання стосуються управління матеріальними потоками всередині підприємств.
Логістика розподілу - комплекс стратегічних, організаційних, фінансових та інших заходів, щільно пов’язаних
між собою в гнучку систему управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками у післявиробничий
період.
Транспортна логістика - оптимізація транспортних систем, вибір виду й типу транспортних засобів; визначення
різноканальних маршрутів доставки; забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу.
Складська логістика - процеси і операції, безпосередньо пов’язані з переробкою та оформленням вантажів і
координацією зі службами закупівлі та продажу, розрахунком оптимальної кількості складів та місць їх розташування,
систем і засобів складування, контролю товарних запасів.
Логістика запасів - інтегрований процес, що забезпечує операції із запасами всередині фірми і поза нею –
протягом усього ланцюга управління поставками.
Інформаційна логістика - логістика, яка організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і
охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи
забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в
точку споживання із мінімальними витратами й оптимальним сервісом.
Таким чином, наведені види логістики на підприємствах, за їх метою і змістом, при впровадженні, дозволяють
забезпечити високу ефективність всіх напрямків діяльності підприємства.
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СЕКЦІЯ 3
Системи менеджменту в морегосподарському комплексі
УДК 005.8
ТЕХНОЛОГІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Автор: Агафонов О.А.
Науковий керівник: Запорожець І.М.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
До категорії наукомісткої прийнято відносити таку продукцію, при виробництві якої частка витрат на
дослідження і розробки в загальних витратах або в обсязі продажів складає не менше 3,5-4,5%. Аналіз розвитку
стаціонарного енергетичного газотурбобудування показує, що превалюючим напрямом розвитку ГТУ в сучасних
умовах є установки простого циклу з горінням при сталому тиску. Складні цикли з регенерацією теплоти вихідних
газів, з проміжним підігрівом й охолодженням робочого тіла використовуються рідше. Однак у зв’язку зі складностями
подальшого підвищення початкової температури газу в останні роки спостерігається певне підвищення інтересу до
застосування складних циклів і ряд фірм розробляє ГТУ для роботи за такими циклами.
Проектно-кероване підприємство - припускає управління не підприємством як таким, а його портфелем
проектів. Проектно-орієнтоване управління слід розуміти як управління бізнес-процесами організації, орієнтоване
(спрямоване, націлене) на використання проектної моделі управління.
Організаційна структура машинобудівного підприємства забезпечує динамічний взаємозв’язок між
інноваційною та виробничою складовою підприємства, що можливо лише в рамках проектно-орієнтованих та
проектно-керованих виробництв. Система управління наукомістким підприємством відноситься до організаційних
структур матричного типу. Проекти ремонту і будівництва турбінних установок об'єднуються в програму основного
виробництва. Проекти реконструкції та освоєння нових технологій, які необхідні для забезпечення
конкурентоспроможності підприємства, об'єднуються в програму розвитку. Основу операційної системи
машинобудівного підприємства становлять виробничі цехи, які виконують певну групу функцій.
Фінансова структура підприємства будується на основі організаційної структури і є системою центрів
відповідальності (ЦВ), в якій визначені їх підпорядкованість, повноваження і відповідальність. Мета побудови
фінансової структури — ефективне управління окремими бізнес-процесами і підприємством в цілому. Вона дозволяє
побудувати чітку внутрішню облікову систему, відстежувати рух ресурсів підприємства, оцінювати ефективність
окремих частин бізнесу і підприємства в цілому. Крім того, фінансова структура є основою для контролю і
координації діяльності підрозділів. Центри відповідальності, як елементи фінансової структури, є об'єктами
бюджетування [2].
Центри відповідальності ділять на дві групи — центри фінансової відповідальності (ЦФВ) і центри фінансового
обліку (ЦФО). Це дозволить формувати систему бюджетів за кожним ЦФВ і за підприємством в цілому. На основі
аналізу організаційної структури машинобудівного підприємства пропонується фінансова структура матричного типу
(рис. 1).
Центр прибутку та інвестицій
Машинобудівне підприємство

Центр витрат

Центр доходів
ЦФВ 1
Центр витрат
ЦФВ 2

Центр витрат

ЦФВ 6q

ЦФВ 7r

q=1, k

r=1, l

ЦФО 1i
(i=1, m)
ЦФО 2j
(j=1, n)

m – кількість проектів основного виробництва
n – кількість проектів інноваційного розвитку
k – кількість виробничих цехів
l – кількість функціональних відділів
Рис. 1. Фінансова структура машинобудівного підприємства
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Бюджетна система підприємства — це набір (конфігурація) бюджетів різних рівнів, технологія їх складання та
консолідації. Система бюджетів машинобудівного підприємства включає наступні типи бюджетів [1]:
 бюджети проектів (ЦФО1, ЦФО2);
 бюджети виробничих підрозділів (ЦФВ6);
 бюджети функціональних підрозділів (ЦФВ7,ЦФВ8);
 бюджет програми розвитку (ЦФВ6).
Реалізація управління вартістю в проектах і програмах можлива за допомогою інформаційних систем. В
системі формується модель фінансової структури підприємства і відповідна схема бюджетів. Розроблені моделі і
методи консолідації бюджетів забезпечують на базі бюджетів проектів формування бюджетів усіх рівнів, включаючи
майстер-бюджет.
Список використаних джерел:
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УДК 332.122

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ РІЧКОВОГО СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ
Автор: Арчибісова Д.С.
Науковий керівник: Іртищева І.О.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Україна – це унікальна країна. У ній поєднуються моря і гори, річки і степи. Тому можна використовувати всі
види транспорту. Стільки потенціалу для логістики немає в інших країнах світу, адже через нашу територію йдуть
транзитом вантажі із Європи до Азії, і навпаки.
Україна багата своїми водними ресурсами. Територія пронизана річками і омивається Чорним та Азовським
морями. Основні водні артерії України — Дніпро з притоками Прип’ять і Десна, а також Дністер, Південний Буг. Як
магістральні річкові шляхи використовуються ділянки Дністровського лиману загальною протяжністю понад ЗО км,
гирло Дунаю довжиною 152 км, з них з морським устаткуванням — 140 км. Усі інші судноплавні річки — Десна (на
північ від Чернігова), Стир, Горинь, Дністер, Самара, Південний Буг, Сіверський Донець, Інгулець, Ворскла, Псьол,
Орель — за транспортним використанням належать до малих річок, їх використовують переважно для перевезення
будівельних матеріалів, деякої продукції АПК, але суттєвої ролі у розміщенні продуктивних сил вони не відіграють [1].
Річковий транспорт України зв’язаний системою каналів з річками Білорусі та Польщі, що дає вихід у
Балтійське море. Основні вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються в річкових портах Києва,
Дніпропетровська, Миколаєва, Рені, Ізмаїла, Кілії, Вилкова, Запоріжжя, Дніпродзержинська, Кременчука, Черкас,
Нікополя, Чернігова, Херсона, та ін.
Проте, не зважаючи на всю величезну ресурсну базу, українське річкове судноплавство переживає глибоку
кризу, яка з’явилася у результаті таких негативних факторів:
 недофінансування в основний капітал Укррічфлоту (за даними Держстату тільки з 2010 по 2013 рр.
інвестиції в основний капітал на річковому транспорті скоротилися з 146,6 млн.грн. до 44,5 млн.грн. у фактичних
цінах);
 високий рівень фізичного та морального зносу основних фондів (близько 70 років);
 відсутність належного технічного обслуговування основних судноплавних маршрутів та гідротехнічних
споруд;
 відсутність базового законодавства щодо розвитку річкового транспорту та застаріла ідеологія державного
регулювання транспортних перевезень внутрішніми водними шляхами;
 неврегульованість відносин між власниками приватних річкових портів та органами державної влади щодо
встановлення зборів і плат;
 слабка конкуренція із автомобільним та залізничним транспортом (річковий транспорт використовується
лише на 5%)
Для усунення всіх цих перепон на шляху розвитку річкового судноплавства перш за все необхідна науково
обґрунтована стратегія, яка буде спрямована на створення законодавчої бази щодо врегулювання питань річкового
судноплавства.
27 червня 2014 року Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС. В рамках спільної роботи буде проводитися
розробкастратегії розвитку річкового транспорту на основі національної транспортної політики, включення річкового
транспорту в систему мультимодальних перевезень та мережу пріоритетних транспортних маршрутів, імплементації
до національного законодавства норм європейського права в галузі внутрішнього водного транспорту.
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Євроінтеграційна стратегія базується на прийнятті нового законодавства з питань судноплавства на
внутрішніх водних шляхах, забезпечення безпечної експлуатації внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів
України[2].
Тому основний алгоритм розробки стратегічних орієнтирів розвитку річкового судноплавства такий:
1. Прийняття законодавчої бази щодо річкового судноплавства та її адаптація до європейських норм (Кодекс
торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР; Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95ВР; Закон України «Про транспорт».)
Закони повинні встановлювати порядок експлуатації ВВШ, реєстрації суден і права плавання під Державним
прапором, закріплюватися нормами з безпеки судноплавства, регулювання руху суден, організації перевезень
вантажів, пасажирів і багажу, створюватимуться стимули для розвитку ринкових відносин в сфері надання послуг
річкового транспорту. Законами необхідно врегульовувати питання, пов’язані із розвитком, утриманням та
експлуатацією інфраструктури ВВШ, передачею функцій з управління державним майном; визначити юридичні права
власників річкових портів та суб’єктів, що працюють на річкових причалах; запровадити ефективні механізми для
залучення інвестицій у розвиток річкових портів та терміналів[5].
2. Оновлення та модернізація річкового флоту України.
3. Відновлення, реставрація фарватерів річок України та їх постійне обслуговування.
4. Проводити днопоглиблюванні роботи, створюючи конкурентне середовище річкового судноплавства і автота залізничного транспорту.
Для останніх двох пунктів Україна повинна активізувати співробітництво з ЄС в рамках роботи Дунайської
комісії, яка у листопаді 2014 р. затвердила Майстер-план щодо відновлення та обслуговування фарватеру Дунаю і
його судноплавних приток, а також Генеральний план щодо відновлення і підтримання фарватерів на період до 2018
р. [4].
Євросоюз може допомогти забезпечити джерела фінансування для виконання генплану та майстер-плану в
рамках європейських структурних та інвестиційних фондів та Інструменту об’єднання Європи. Для цього необхідно
представити на розгляд Дунайської комісії план входження українських ділянок річок Дніпро і Дунай в систему
транс’європейської транспортної мережі TEN-T.
Цей проект дуже важливий не тільки для річкової інфраструктури та економіки України, але і для самого ЄС,
оскільки відродження річкового шляху Е-40 дозволить використовувати транзитний потенціал Дніпра, з’єднавши
Чорне та Балтійське моря та сприятиме відновленню вантажоперевезень з України в Білорусь.
Отже, стратегічні орієнтири повинні налагодити співробітництво з країнами Європейського Союзу, покращити
інвестиційну програму та забезпечити розвиток річкового судноплавства в Україні найближчим часом.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕТАМИ РЕСТРУКТАРИЗАЦІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Автор: Башкірова Л.Я.
Науковий керівник: Фатєєв М.В.,
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Сучасна тенденція у сфері освіти – створення єдиного освітнього простору в Європі – це реальність, без якої
не можливо формувати і втілювати в життя стратегію розвитку освіти України. Світовий досвід має багато позитивних
надбань, врахування яких сприятиме розвитку нашої держави та її освітньої галузі. Але реформування у будь-якій
сфері, а в освіті особливо, слід здійснювати так, щоб наслідки змін сприяли розвитку України в цілому, а національна
освіта не втратила своїх здобутків. Водночас залучення України до Болонської декларації вимагає від вищих
навчальних закладів конкурентоспроможних освітньо-наукових продуктів, тому на сьогодні потрібно надати нового
імпульсу розвитку освіти і науки як потужним важелям економічного та й загалом суспільного прогресу [1].
Отже, необхідні кардинальні кроки щодо внутрішньої модернізації та структурної перебудови як самої системи
вищої освіти, так і механізмів управління ними. Розвиток системи вищих навчальних закладів в умовах
трансформаційного суспільства об’єктивно змінює традиційні й формує нові взаємозв’язки між освітою та іншими
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соціальними інституціями, що робить актуальним питання з формування нової державної політики у сфері освітніх
послуг.
Реорганізація системи управління має починатися з аналізу та вдосконалення організаційної структури
закладу,
оскільки
підвищення
ефективності
діяльності
підприємства значною мірою визначається
організованістю системи управління, що залежить від чіткої структури й діяльності всіх її елементів у напрямку
до обраної мети [2].
Структурні підрозділи вищого навчального закладу ( ВНЗ) створюються відповідно до діючого
законодавства, як правило організаційна структура ВНЗ є лінійно-функціональною. З метою підвищення
ефективності управління закладом доцільно застосувати матричну організаційну структуру, специфіка якої
дозволяє сформувати систему центрів відповідальності та функціональних підрозділів, де відбуватимуться
контроль і взаємодія між організаційними елементами по вертикалі і горизонталі.
Матрична організаційна структура – організаційна структура, що побудована за принципом подвійного
підпорядкування виконавців. З одного боку – безпосередній керівник функціонального підрозділу, який надає
персонал та технічну допомогу, з іншого – керівник проекту (цільової програми), який наділений необхідними
повноваженнями для здійснення процесу управління у відповідності до запланованих строків, ресурсів та якості.
Вищий навчальний заклад очолюється ректором, якому підпорядковуються керівники різних функціональних
підрозділів, керівники проектів ВНЗ та керівники відокремлених підрозділів (філії). У даному випадку до
функціональних підрозділів відносяться інститути різних напрямків навчання (Інженерно-економічний інститут,
Інститут післядипломної освіти, Кораблебудівний інститут, Науково-дослідний інститут та ін..) та такі функціональні
підрозділи як фінансовий відділ, методично-навчальний відділ, комерційний відділ, навчально-дослідний відділ та
адміністративно-господарчий підрозділ. Під проектами вищого навчального закладу розуміються спеціальності,
за якими заклад готує спеціалістів та наукові теми.
В організаційній структурі вищого навчального закладу також виділені філії, які, за своєю суттю, є
елементами дивизіональної організаційної структури, але пов'язані з ректором лінійною залежністю. Філії являють
собою відособлені структурні підрозділи, які створюються для забезпечення потреби у фахівцях місцевого ринку
праці й наближення місця навчання студентів до місця проживання.
Отже матричні структури управління потребують високого рівня компетентності управління та є дорогими
при практичному застосуванні. Матрична структура є доволі громіздкою, існує можливість тотального контролю,
наявність немалої кількість керівників вимагає великих витрат на утримання адміністративного апарату. Значні
зміни програми дій вимагають перекваліфікації великої кількості трудового персоналу, що тягне за собою
фінансові витрати та психологічні труднощі. Але не дивлячись на всі недоліки, її застосування є найбільш
ефективним для ВНЗ.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Автор: Бойко Є.О.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Агропродовольча сфера – одна з ключових галузей економіки України. Від рівня її розвитку залежить не лише
продовольча безпека країни, але і соціально-економічний розвиток держави. Світовий досвід економічно розвинених
країн свідчить, що для успішної інтеграції України до світового агропродовольчого ринку та ефективного
використання експортного потенціалу, зусилля держави мають бути направлені на підвищення ефективності
аграрного виробництва та досягнення його сталого розвитку на інноваційних засадах.
Інноваційні засади сталого розвитку агропродовольчої сфери повинні бути спрямовані на створення
економічних, правових, організаційних основ для розвитку інноваційної діяльності в даній сфері, забезпечення
ефективного використання результатів науково-технічного прогресу, підвищення конкурентоспроможності продукції,
вирішення завдань соціально-економічного розвитку.
Для цього необхідно реалізувати такі важливі заходи інноваційної політики:
 створення та впровадження на основі новітніх технологій високоефективних сортів і гібридів
сільськогосподарських культур і високопродуктивних порід тварин;
 створення системи пільгового кредитування комерційними банками реалізації інноваційних проектів;
 створення пайових інвестиційних фондів для реалізації великих інноваційних проектів у сільському
господарстві;
 розширення кредитування інноваційних проектів за рахунок лізингових, факторингових та інших операцій;
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 запровадження механізмів державного страхування кредитів, виданих сільськогосподарським
підприємствам, що розробляють і впроваджують інноваційну високотехнологічну продукцію.
Стратегічними напрямами інноваційного розвитку в агропродовольчій сфері повинні стати: системний підхід
до її функціонування та розвитку на всіх рівнях, активізація інноваційних чинників, формування цілісних і
конкурентоспроможних інфраструктурних підрозділів. Зокрема, стратегія інноваційного розвитку інфраструктури
агропродовольчої сфери повинна включати такі напрями:
 формування інституціональної інфраструктури, здатної підтримувати і забезпечувати інноваційний
розвиток основного виробництва;
 розроблення стратегії інноваційного розвитку ринкової інфраструктури з урахуванням можливих змін
кон'юнктури ринку;
 відродження соціальної інфраструктури, покликаної забезпечити відтворення трудових ресурсів і кадрову
підтримку інноваційної діяльності;
 створення інформаційно-консультаційних структур, що забезпечують підвищення ступеня інформованості
товаровиробників [1].
Основними напрямками інноваційної діяльності агропродовольчої сфери в контексті сталого розвитку, є
агробіотехнології та розвиток екологічно орієнтованих систем землеробства й агрогобізнесу.
Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку аграрного сектора повинні враховувати конкурентоспроможність
галузей і її потенціал у межах конкретних територій і наявних ресурсів. Роль держави у процесі функціонування
зазначеної системи забезпечення інноваційного розвитку має полягати насамперед у сприянні проведенню аграрних
науково-інноваційних досліджень, розповсюдженню інноваційних знань серед виробників і споживачів
агропродовольчої продукції, розробленню цільових, регіональних інноваційних програм і проектів, просуванню
вітчизняної інноваційної продукції на міжнародних ринках, а також у стимулюванні інноваційного розвитку галузі за
допомогою фінансових механізмів, зокрема наданні пільгового кредитування для пріоритетних проектів, застосуванні
прискореної амортизації і пільгового оподаткування на всіх етапах інвестиційного процесу в рамках визначених
пріоритетів [2].
Важливим інноваційним напрямком в розвитку агропродовольчої сфери є впровадження альтернативних
систем господарювання, орієнтованих на вибір оптимальних сівозмін, збереження родючості ґрунтів і різноманіття
культур і тварин, боротьбу зі шкідниками природними способами на основі використання біопестицидів,
біофунгіцидів, біодобрив, захисних технологій обробітку ґрунтів. Основними відмінностями біологічної (сталої) моделі
здійснення сільського господарювання від індустріально орієнтованої моделі, насамперед, є формування
господарства як екосистеми (а не виробничого підприємства), посилення інформаційних потоків, циклічність
виробничих процесів (а не їх лінійний характер), диверсифікація рослин і тварин на відміну від монокультурного
виробництва, створення продукції з вищою доданою вартістю, використання багатофункціонального
сільськогосподарського обладнання тощо.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НТФ «ІНГУЛ».
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ІНГУЛ» ЯК МАКЕТ ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Автори: Галата Н.О.
Конченникова К.О., Король В.В., Кузьмак А.С.,
Пересунько В.Ю., Цибко О.О., Гармаш О.Д.
Миколаївське вище професійне училище №21, м. Миколаїв
18 років тому на базі Вищого професійного училища № 21 ( далі ВПУ № 21) був створений на основі наказу
Міністерства освіти України № 398 від 06 листопада 1997 року навчально – тренувальний центр «Інгул» (як
підприємство має назву ТОВ «Інгул», далі «Центр»). Центр є структурним підрозділом ВПУ № 21. У своїй діяльності
центр керується Законом України «Про освіту» , іншими законодавчими документами та Положенням про навчально
– тренувальний центр [1]. Тренінгова система навчання, запроваджена з Німеччини Лейбцигською академією
економіки згідно програми
«Трансформ» дозволяє на моделі підприємства малого та середнього бізнесу здійснювати комерційну
діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках. Центр має печатку зі своїм найменуванням. Місце знаходження
Центру: Україна, м. Миколаїв, вул. Садова, 31/2.
Основна мета та напрямки діяльності Центру - забезпечення потреб кваліфікованими спеціалістами сфери
підприємницької діяльності України.
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Основними напрямками діяльності Центру є:
 Первинна підготовка кваліфікованих кадрів для сфери підприємницької діяльності;
 Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
 Навчально – підприємницька діяльність;
 Оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання та товарами виробничо – технічного
призначення, власного виробництва та виготовленими іншими підприємствами; товарообмінні операції.;
 Зовнішньоторгівельна, представницька, агентська діяльність;
 Організація реклами, маркетингу, відкриття виставок;
 Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.
 Фінансування та матеріально – технічна база Центру:
 Кошти центру складаються з бюджетних надходжень та власних коштів, які утворюються внаслідок його
діяльності, інших надходжень;
 Позабюджетні доходи Центру використовуються за єдиним кошторисом доходів і видатків училища.
 Центр здійснює бухгалтерський облік своєї роботи, відповідає за його вірогідність, своєчасно подає
необхідну інформацію у центральну бухгалтерію Ассоціації «Централь» для бухгалтерських та статистичних звітів.
Навчально – виховний процес.
Навчально – виховной процес в Центрі ґрунтується на принципах педагогіки, демократизму, незалежності від
політичних, громадських і релігійних об’єднань,
спільній діяльності працівників та студентів Центру, батьків, колективів підприємств, фірм. Цей процес
включає теоретичну та практичну підготовку. Поряд з лекційними, практичними та семінарськими заняттями
практикуються курсові проекти, співбесіди, самостійні дослідні та лабораторно – практичні роботи, факультативні
заняття з використанням інформаційних технологій.
В структурі навчально – тренувальної фірми «Інгул» ( далі ТОВ «Інгул») вісім відділів: кадрів; секретаріат;
канцелярія (відділ діловодства та управлінської документації); склад; бухгалтерія; закупівлі; продажу; маркетингу.
Згідно штатного розкладу Центру учні працюють два дні на тиждень (робоча професія); один день на тиждень
(молодший спеціаліст) на фірмі. Очолює фірму: директор ТОВ «Інгул», який повністю відповідає за роботу. Основні
керівники відділів – це учні старших курсів (тобто третього та четвертого) (дивись додаток № 1).
Оскільки основна діяльність ТОВ «Інгул» це купівля – продаж товару, підприємство ТОВ «Інгул» (м.
Миколаїв) працює з іншими училищами та коледжами, які входять в Асоціацію « Централь» ( м. Київ): ТОВ «Спокуса»
(м. Київ); ТОВ «Проскурів» ( м. Хмелницький); ТОВ «Іва» ( м. Чернігів); ТОВ «Смерічка» ( м. Івано - Франківськ); ТОВ
«Істр» ( м. Ізмаїл); ТОВ «Солодкий рай» ( м. Львів); ТОВ «Антей» ( м. Іллічівськ); ТОВ « Перлина Поділля» ( м.
Вінниця); ТОВ « Волинь» (м. Волинь); ТОВ «УНС» ( м. Черкаси). Два діючих банка: АКБ «Славутич» ( створений на
базі інституту банківської справи м. Черкаси - обслуговує внутрішній ринок); АКБ «Централь» (створений на базі
Київського професійно – педагогічного коледжу, обслуговує зовнішній ринок) . ТОВ « Інгул» має ділові стосунки з
виробничими підприємствами міста Миколаєва та Миколаївської області: ПАТ « Коблево»; ПрАТ «Молочний
альянс»; ТОВ «Альпі Україна»; ФГ «Владам»; ПАТ «Радсад» та інші.
На заняттях виробничого навчання учні учаться оформлювати та заповнювати різні документи , наприклад:
договори на закупівлю – продаж товарів; договори постачання; заповнюють товаро – транспортні документи;
бухгалтерські документи (первинні та зведені; разові); ведуть кадрову документацію; розробляють рекламу
підприємствам; каталоги підприємств). Щорічно приймають участь в студентських Всеукраїнських конференціях,
Всеукраїнських конкурсах та Всеукраїнських, а іноді і міжнародних виставках – ярмарках навчально – тренувальних
фірм в 2000 – 2001 році в Німеччині, в 2000 – 2013 роках в містах Львів, Донецьк, Київ, Запоріжжя, Луцьк.
В листопаді 2014 року делегація НТФ «Інгул» приймала участь у Всеукраїнській конференцій НТФ – проект
«Навички для працевлаштування», який здійснюється в рамках реалізації Програми партнерства з канадцями за
фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку. Партнерами проекту є Саскачеванський
інститут прикладних наук і технологій та три українських навчальних заклади: Київський професійно – педагогічний
коледж; Івано – Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму та Львівське вище професійне училище
ресторанного сервісу та туризму. Основним бенефіціаром проекту є Міністерство освіти і науки України. Основна
мета проекту – збільшення рівня зайнятості - чоловіків і жінок у малих і середніх підприємствах України.
В квітні 2015 року працівники центру приймали участь в IV Міжнародній науково-практичній конференції
«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» в ОНАЗ ім. А.С. Попова, м. Одеса.
Основне завдання Проекту:
 підвищити якість і ефективність програм бізнес – навчання;
 покращити партнерські зв’язки між галуззю освіти та громадою, що сприятиме покращенню відповідності
навчальних програм вимогам ринку праці і підвищення рівня зайнятості та зайнятості тощо, серед випускників –
чоловіків і жінок.
Тобто спеціальність «Комерційна діяльність» і взагалі навчально – тренувальний центр очікує новий виток
розвитку, навчальні плани і програми будуть охоплювати на тільки торгівлю, а взагалі всі галузі господарства:
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банківську сферу; соціальну; постачання; туризм; готельний бізнес; юридична сфера та інші. А це - інновації в
програмах бізнес – навчання; покращення зв’язків між навчальними закладами та представниками галузей;
підвищена актуальність програм бізнес – навчання та інтеграція потреб бізнесу в навчальні плани і програми
українських навчальних закладів, в нашому прикладі – в навчально – тренувальному центрі «Інгул».
В квітні 2015 року делегація НТФ «Інгул» приймала участь у Всеукраїнській науково – практичної конференції
зі спеціальності « Комерційна діяльність» серед студентів вищих професійних училищ та студентів вищих
навчальних закладів І – ІІ; ІV рівня акредитації з спеціальності «Комерційна діяльність». Мета конференції – це
узагальнення теоретично – методичного досвіду та розробка практичних рекомендацій з удосконалення та
опануванні студентами навчальної програми в мережі навчально – тренувальних фірм (НТФ), розвитку творчої
активності студентів, використання інтерактивних методів навчання для поліпшення якості підготовки фахівців
відповідно до сучасних потреб ринку праці у сфері комерційної діяльності.
Висновок. Таким чином, ми пропонуємо застосовувати тренінгову систему навчання у вигляді навчально тренувальних фірм і в вищих навчальних закладах, що дає змогу на практиці покращити професійні навички
студента.
Список використаної літератури:
1. Закон України про вищу освіту. Електроний ресурс http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ БІЗНЕСУ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Автор: Гришина Н. В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
На сьогоднішній день все більшої актуальності набуває питання залучення інвестицій в Україну. Іноземні
інвестиції надають можливість державі розвиватись у всіх сферах економічної діяльності та вирішувати значні
проблеми виходу з економічної кризи.
Але інноваційна діяльність завжди потребує значного обсягу капіталу. Це обумовлює необхідність залучення
інвестицій. Також необхідно відмітити, що інвестиційна активність є запорукою успіху до формування стабільної
зростаючої економіки. Необхідною передумовою до залучення ін-вестицій є економічний клімат у країні, який
забезпечить належні нормативно-правові гарантії іноземним і вітчизняним інвесторам, сприятливі умови до розвитку
бізнесу та ринкової економіки
Дослідити аналіз інвестиційного клімату України можна за допомогою світових кредитних та інвестиційних
рейтингів, у яких проаналізовано основні ключові фактори ведення бізнесу з погляду іноземних інвесторів та
аналітиків.
Згідно з рейтингом «Doing Business- 2015: Більше, ніж ефективність» є 12-им випуском в серії ведучого
щорічного видання Групи Світового банку, який проводить оцінку правових норм, що сприяють розширенню
підприємницької діяльності. Для дослідження використовують кількісні показники, які оцінюють рівень сприятливості
правових норм для підприємницької діяльності та захисту прав власності, а також збирають дані для 189 країн. [ 5].
Проводиться аналіз країн по десяти індикаторам та визначається рівень рейтингу ведення бізнесу. Спочатку,
розглянемо індикатори, що оцінюють ведення бізнесу, що показано на таблиці .1
Таблиця .1
Порівняльні показники України за рейтингом Doing Business
Індикатори
DB – 2013
DB – 2014
Зміна за
рейтинг
рейтинг
ретингом
1.Реєстрація підприємств
50
69
9
2.Отримання
дозволу
на 186
68
-118
будівництво
3.Підключення
до
електричних 170
182
12
мереж
4.Реєстрація власності
158
88
-70
5.Отримання кредитів
24
14
-10
6.Захист інвесторів
127
107
-10
7. Оподаткування
168
157
-9
8.Міжнародна торгівля
148
153
5
9.Забезпечення
виконання 45
44
-1
контрактів
10.Дозвіл неплатоспроможності
157
141
-16
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Можна сказати, що наша держава позитивно змінюється за останні роки. Так, у багатьох сферах були
запроваджені різноманітні реформи. Позиція України за індикатором 7. «Оподаткування» покращилася незначною
мірою у 2014 р., порівняно з 2008 р.– лише на 13 пунктів. Якщо Україна спростивши систему сплату податків шляхом
збільшення податкового періоду, згідно із закордонним досвідом, що значно покращить рівень рейтингу. Стосовно
проведеного дослідження, реформи, які впроваджуються у нашій державі, поступово змінюються, що є позитивним
для міжнародних рейтингів. Таким чином, процедура ведення бізнесу спростилася, але проблема захисту прав
інвесторів не є вирішеною. Підведемо підсумки та зобразимо місце України за рейтингом Doing Business на рис. 1 за
2009-2015р.р.
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Рис.1 Місце України за рейтингом Doing Business
Так, згідно з Податковим Індексом Європейської бізнес-асоціації, з 5 можливих балів Україна набрала 2,42 у
2012 р., що на 0,52 бала більше за 2011 р. Даний показник включає в себе оцінку п’яти факторів: легкість
податкового законодавства, обтяжливість адміністрування податків, ступень фіскального тиску, якість податкового
обслуговування, робота податківців [4]. Дослідження Research Branding Group- 2013 р. оцінили інвестиційну
активність в Україні на 4,43 бала з 10 можливих.
Розглянемо розподіл інвестицій в Україну за 2014 р. за джерелами фінансування, стосовно спостереження,
що найбільшу питому вагу займають інвестиції підприємств та організацій. Це говорить про активне внутрішнє
фінансування. Комерційні банки відіграють важливу роль у кредитуванні та наданні інвестицій підприємствам. Але
через проблеми фондового ринку, нестабільність валютного курсу банки не в змозі використовувати на повну свій
потенціал.
Проаналізуємо розподіл прямих іноземних інвестицій в Україну з інших країн світу, що зображено на рис. 2.
Можемо підвести підсумок, що обсяг інвестицій з кожним роком зростав до 2012 р. За останні роки інвестиційний
клімат значно погіршився. Порівнюючи 2013 р. з 2014р. спостерігається зменшення обсягів прямих іноземних
інвестицій на 21%. Це може бути зумовлено економічними реформами Європейського Союзу, країни якого є
основними інвесторами до нашої держави. Зараз дуже помітно розвиваються ринки Азії та Латинської Америки.
Тобто, буде спостерігатися підвищена конкурентна боротьба за прямі іноземні інвестиції, що також є одним з
факторів зменшення обсягів інвестицій в Україну [2].
Аналізуючи дані, які наведені на рис. 2, виділимо основні країни-інвестори. Найбільші обсяги прямих
іноземних інвестицій у 2012 р. були спрямовані з таких країн: Кіпр – 29,9 %, Німеччина – 12,5 %, Нідерланди – 11,1
%, РФ – 5,9 %, Австрія – 5,5 %. Тобто, проблему таких низьких показників вкладення інвестицій з іншими країнами,
пояснюється існуванням значних ризиків втрати капіталу у зв'язку з економічною та політичною нестабільністю
України на довгостроковий період.
Отже, можно зробити висновок незважаючи на політичну нестабільність на даний момент, Україна має
достатній потенціал для розвитку інвестиційної діяльності. При аналізі зацікавленості інших країн до української
продукції слід відмітити, що тут не спостерігається жодних різких змін: так, навпаки, Німеччина стала другим після
Кіпру інвестором в економіку країни. Для покращення становища інвестиційного клімату потрібно забезпечити
необхідні умови функціонування бізнесу та розробити систему гарантій і пільг іноземним інвесторам.
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Рис. 2 Прямі іноземні інвестиції з країн світу в економіці України
Список використаної літератури:
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ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАННЯ ЯК ФАКТОР СТРАТЕГІЧНОЇ ПЕРЕВАГИ
Автор: Гросицька О.Є., Кравець В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Стратегічний успіх компаніям забезпечують не товари, а процеси їх створення і розподілу. Провідні компанії
приходять до висновку, що управління ланцюгами поставок є життєве важливим для успіху на світовому ринку.
Керівники визнають, що їх ланцюги постачання є стратегічними активами, які забезпечують зростання та
задоволення клієнтів.
Важливо відзначити те, що в даний час найбільш значимими чинниками, що впливають на етапи становлення
та тенденції розвитку сучасної логістики, є інтеграція і глобалізація.
Стратегічні рішення в галузі логістики спрямовані на оптимізацію матеріальних потоків економічної системи.
При цьому, перед менеджментом постає багато проблем, серед яких можливо зазначити наступні:
1) змінюється природа ланцюгів постачання. З соціально-економічних вони стають еколого-соціальноекономічними системами, що істотно впливає на методологію логістики та управління ланцюгами;
2) змінюється характер логістичного рециклінгу. Під рециклінгом зазвичай розуміється весь комплекс робіт з
вторинними матеріальними ресурсами з метою максимально можливої заміни первинних ресурсів;
3) змінюється характер функціонування та фінансування діяльності логістичних посередників. Відповідно з
перерахованими вище пунктами логістичним посередникам ставляться в обов'язок нові функції, що вимагає
реструктуризації механізм кредитування, дотування та субсидування всебічних проектів логістичного рециклінгу.
Технологія управління відіграє важливу роль, забезпечуючи компаніям всіх розмірів більшу гнучкість
унікальних умовах ринку.
Кожна успішна компанія повинна виробити стиль управління з урахуванням власних цілей і стратегій.
Базуючись на архетипових підходах до ринкової діяльності, можливо виділити «еталонні» стратегії, які найбільш
часто використовуються у глобальних підприємствах [1].
 Новатори – прагнуть до виведення ринок нових і творчих продуктів та послуг; вони повинні збалансувати
свій перспективний творчий потенціал з практичністю і сприйняттям користувачами.
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 Преміум гравці - пропонують високоякісні продукти або послуги і чудове обслуговування клієнтів. Їх позиція
диференційованості дозволяє їм призначати високу ціну, але вимагає витрат на підвищення якості і уважність.
 «Настройщіки» (Customizers) - використовують інтелект клієнта, щоб запропонувати індивідуальні продукти
або послуги до конкретних сегментів ринку. Вони можуть гнучке адаптуватися до мінливого попиту. Стикаються з
проблемою балансу гнучкості з рентабельністю.
 «Зелені компанії» (Green companies) – будуються на принципах стійкого та сталого бізнесу. Вони
обслуговують клієнтські бази по задоволенню потреб у продукції, вільної від токсинів, з низьковуглецевим рівнем
викидів; готові вкладати в диференційованих технологій. Стикаються з проблемою забезпечення низьких витрат
«зеленого» ланцюжка поставок.
 Накопичувачі (Aggregators) - об'єднують пропозиції від різних джерел, забезпечуючи людям зручність
єдиного рішення. Вони можуть виробляти деякі продукти, надавати аутсорсинг або субпідряд іншим. Їх проблеми
пов'язані зі слабкою диференціацією:.
 «Вартісні гравці» (Value players) - розвивають недорогі ланцюжки поставок і дозволяють клієнтам
заощаджувати. Вони також можуть робити додаткові інвестиції в інші місця. З часом, щоб уникнути комерціалізації,
вони не повинні дозволити низькій вартості впливати на якість та послуги.
У реальному житті, звичайно, кожна компанія унікальна. Найбільш успішні стратегії, як правило, це комбінації
рис «еталонних», вони представляють собою відмінні способи управління та існування на ринку.
Реалізуючи на підприємстві науково-обґрунтовану систему управління ланцюгами постачання, можливо
орієнтуватися на наступні концепції:
 Технологічно-орієнтована (реалізується як прямий ланцюг постачання підприємницької структури з
інтеграцією на рівні технологічної логістики);
 Економічно-орієнтована (розширений ланцюг постачання фокусної компанії з інтеграцією на
технологічному і стратегічному рівнях);
 Соціально-орієнтована (може бути реалізована в масштабі максимального ланцюга постачання у вигляді
стратегічних альянсів, розподілених мереж, віртуальних структур);
 Еколого-і природоорієнтована (принципово можлива тільки в повному ланцюгу постачань і при глобалізації
світової економіки).
Відповідність між стратегією і ланцюгом постачання надає можливість використовувати різні метрики,
оцінюючи ефективність ланцюгів. Відстеження потрібних показників має вирішальне значення, допомагаючи
диференціювати компанію від конкурентів.
Список використаної літератури:
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2013 / Issue 70(originally published by Booz & Company)
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
В ЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Автор: Запорожец И.М.
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, г. Николаев
Основой для реализации процессно-ориентированного бюджетирования в логистической системе
судостроительного кластера является цепочка создания стоимости. Цепочка создания стоимости – это
согласованный набор видов деятельности, создающих ценность [2]. Цепочки создания стоимости включают в себя
следующие стадии: проектирование, поставка материалов и комплектующих, конструкторско-технологическая
подготовка производства (КТПП), производство, сдача судна заказчику рис. 1. Эти стадии реализуются в рамках
судостроительного кластера. Такая цепочка показывает, что звенья цепи находятся не в конкурентных отношениях
друг с другом, а в тесном сотрудничестве, направленном на достижение общей цели. Каждое звено в цепочке
представляет собой предприятие, которое добавляет свою цену к конечному продукту. В судостроительном
кластере параллельно могут функционировать две и более ценовых цепочки.
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Рис. Цепочка создания стоимости
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Судостроительные предприятия, проектные организации находятся на вершине пирамиды и являются ядром
кластера. Поставщики первого уровня, производящие готовые компоненты (ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект», ПАО
"Завод "Экватор" и др.) и принимают активное участие во всем производственном процессе, включая
проектирование. Поставщики материалов и комплектующих (второй уровень) также должны соответствовать
операционным требованиям кластера (поставка «точно в срок», сотрудничество в проектировании) [3].
Результативность цепочки создания стоимости в судостроительном кластере достигается за счет применения
эффективных инструментов управления – процессно-ориентированного бюджетиррования [1]. Бюджетирование,
исходя из особенностей производимой продукции и создания сложной организационной структуры, способствует
решению следующих вопросов:
 - создать цепочку добавленной стоимости из предприятий входящих в кластер и включить ее в общую
стоимость проекта;
 - определить стоимость каждого процесса на предприятии, с необходимым уровнем детализации;
 - управлять стоимостью каждого центра финансовой ответственности и центра финансового учета;
 - обеспечить возможность контроля на том уровне, который позволяет принимать эффективные меры;
 - выявлять узкие места и нерациональные процессы.
Функционирование цепочек создания стоимости в судостроительных кластерных системах обеспечивает
конкурентоспособность отдельных участников и кластерной системы в целом.
Список использованных источников:
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РОЛЬ ЛОГІСТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Автори: Іртищева І. О.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Мінакова С. М.
Одеський національний морський університет, м. Одеса
Однією з ключових умов стійкого соціально-економічного розвитку України, підвищення її
конкурентоспроможності, інтеграції у світовий економічний простір, реалізації транзитного потенціалу є наявність
розвинутої транспортної мережі, яка відповідає вищому рівню сучасних вимог до організації та матеріальних і
супутніх їм потоків. Зміцнення внутрішніх регіональних, міжрегіональних і міжнародних транспортно-комунікаційних
зв’язків забезпечує не тільки зростання обсягів перевезень територією країни, але і позитивно впливає на обсяги
виробництва ВВП країни, темпи промислового розвитку, обсяги міжнародної торгівлі товарами і послугами,
поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня життя населення. Сьогодні ускладнення схем перевезень і
необхідність їх оптимізації, розвиток форм економічної взаємодії суб’єктів господарювання, зростання обсягів
інформації, що їх супроводжує, необхідність формування й управління ланцюгами поставок матеріальних цінностей
потребують подальшого розвитку логістичних транспортних систем (ЛТС) України.
Разом з тим існуючий стан транспортної мережі країни, її логістичної і транспортної інфраструктури,
тенденції та закономірності функціонування ЛТС України характеризуються суттєвими проблемами, до яких, у першу
чергу, слід віднести відсутність чіткого стратегічного бачення подальшого розвитку, слабкість теоретикометодологічного підґрунтя й організаційних підходів до державного регулювання і стимулювання розвитку ЛТС,
невідповідність транспортної політики України викликам сучасних глобалізаційних процесів, застарілі форми
взаємодії між органами державного, регіонального і галузевого управління у процесі розвитку ЛТС країни.
Залишається незадовільним рівень використання ресурсів і можливостей розвитку, зокрема, щодо формування й
ефективності функціонування міжнародних транспортних коридорів, транспортно-логістичних кластерів, інноваційної
спрямованості техніко-технологічного оновлення ЛТС.
Аналіз стану транспортної і логістичної складових ЛТС України свідчить, що загальна транспортна мережа
України включає 21,6 тис. км залізничних колій, 166,1 тис. км автомобільних доріг із твердим покриттям, 4,8 тис. км
магістральних нафто-проводів, 40,1 тис. км газопроводів та 1,0 тис. км аміакопроводів, 2,1 тис. км експлуатаційних
річкових судноплавних шляхів із виходом до Азовського та Чорного морів. Через географічне розташування і
розгалуженість транспортних мереж Україна має один із найбільш потужних транзитних потенціалів Європи.
Обсяги перевезення вантажів усіма видами транспорту демонструють високу залежність від обсягів
виробництва ВВП і світової економічної кон’юнктури. Загальна світова економічна криза спричинила падіння обсягів
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вантажних перевезень у 2009 р. на 17,6 % порівняно з попереднім роком. Відзначається суттєва зміна структури
обсягів вантажних перевезень у розрізі окремих видів транспорту: протягом останніх років зростає питома вага
автомобільних перевезень (від 65,8 % у 2009 р. до 68,9 % у 2013 р.) за рахунок зменшення питомої ваги перевезень
іншими видами транспорту (залізничним – на 1 % , трубопро- відним – на 3 , водним – на 0,3 % за той самий період).
При цьому 99,7 % обсягів переміщення вантажів в Україні припадає на наземний транспорт. Зміни у структурі
вантажів зумовлені змінами у структурі виробництва в Україні, міжнародної і міжрегіональної торгівлі та не мають
достатньо стійких тенденцій, крім вантажів, що переміщуються трубопровідним транспортом, у структурі яких більш
ніж удвічі зменшилися обсяги транспортування нафти і нафтопродуктів, на 7 % – газу і незначною мірою зросла
питома вага аміаку. При цьому транзит нафти скоротився на 18,1 %, аміаку – на 1,8, газу – на 19,1 %.
Одним з основних факторів стримування розвитку залізничних перевезень залишається обмеженість
фінансових ресурсів, зокрема кредитних. Водний транспорт України має значні резерви розвитку і високий потенціал
інтеграції у ЛТС національного і міжнародного рівнів як для реалізації транзитного потенціалу України (морський
транспорт), так і для обсягів внутрішніх перевезень (річковий транспорт).
Основними проблемами у сфері транспортної логістики в Україні залишаються: неефективність діяльності
митних служб; низький рівень компетенції фахівців з логістики; організація і сервісне забезпечення міжнародних
перевезень; недостатня розвиненість і якість послуги «tracking-andtracing»; низький рівень розвитку транспортнологістичної інфраструктури; зриви строків доставки вантажів; нерозвиненість системи інтермодальних перевезень;
обмежений комплекс логістичних послуг; незадовільний рівень послуг щодо пакування вантажів, зберігання й
обробки; нерозвиненість системи супровідних послуг (консультування, страхування, оптимізація вантажопотоків,
управління замовленнями). Ці недоліки в сукупності з недостатнім досвідом діяльності логістичних операторів
України (лише 13,4 % з них працюють у сфері логістики більше 10 років) обумовили присутність на логістичному
ринку України зарубіжних логістичних провайдерів (близько 42 %), які мають суттєві конкурентні переваги.
Список використаної літератури:
1. Крушкин Е.Д. Управление бизнесом морского порта. / Е.Д. Крушкин // Розвиток методів управління та
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УПРАВЛІННЯ ТРАНЗИТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Автор: Іщенко О.А.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Під транзитним потенціалом країни розуміють властивість територіально-економічної системи задовольняти
потреби інших територіально-економічних систем у забезпеченні світогосподарських зв’язків, які виражають
інформаційними, фінансовими, товарними і пасажирськими потоками [1].
Приморські регіони найбільш привабливі для розвитку транзиту, тому що значна кількість транзитних вантажів
перевозяться морем. Розвиток транзитних перевезень сприяє економічному росту регіону, створенню додаткових
робочих місць, забезпечує ріст податкових і інших платежів у бюджети національного і регіонального рівнів.
Приморські регіони України мають значні конкурентні переваги, зумовлені їх географічним розташуванням,
природними, людськими, промисловими ресурсами, які повністю не використовуються. Сьогодні в Україні необхідно
запровадження інтегрованої морської політики, складовою якої має стати просторове морське планування. Водночас
слід не тільки розвивати існуючі конкурентні переваги, але й створювати нові.
Зменшення транзитних вантажопотоків приморських регіонів України обумовлено наступними факторами:
 відсутність активної транспортної політики держави щодо залучення транзитних вантажопотоків та
рівноправного позиціонування країни в системі глобального ринку торгівлі;
 невідповідність матеріально- технічної бази приморських регіонів України вимогам світової транспортної
індустрії і сучасним соціально-економічним умовам доставки вантажів, масштабам та напрямкам роботи міжнародної
транспортної системи;
 незадовільний стан транспортної інфраструктури, низька щільність автомобільних шляхів та залізниці.
В умовах конкуренції з боку альтернативних маршрутів перевезення вантажів, для збільшення транзитного
потенціалу приморських регіонів України поряд із реалізацією інфраструктурних проектів, слід приділити покращенню
логістичних послуг та стимулюванню інтермодальних перевезень. За оцінками провідних логістичних провайдерів
оптимізація логістичних каналів може знизити витрати на переміщення товарів споживачам у середньому на 20-25 і
більше відсотків [2].
З метою розвитку транспортно-транзитного потенціалу приморських регіонів необхідно:
 використовувати інструмент концесії для залучення іноземних інвестицій в розбудову транспортної
інфраструктури.
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 забезпечити зростання інтенсивності обробки вантажних і транспортних потоків, скорочення часу стоянки
транспортних засобів;
 реалізувати заходи по підвищенню надійності роботи флоту і причальних споруд.
Розглянемо як приклад ТОВ "Порт "Очаків".
Із 2007 року Смарт-Холдинг реалізує масштабний інфраструктурний проект – будівництво морського торгового
порту «Очаків». Проект, що реалізується на умовах державно-приватного партнерства, дозволить перетворити
діючий малий порт на один із глибоководних гирлових портів на Чорному морі з можливістю перевалювання вантажів
до 20 млн тонн на рік.
У порту передбачено побудувати вугільний, зерновий термінали, а також термінал із перевалювання
залізорудної сировини. Акваторію порту заплановано поглибити до 15-18 метрів. Також, у тісній співпраці з
державою, передбачено будівництво 70 км залізничної гілки. Модернізацію порту заплановано завершити до 2020
року.
Реалізація проекту дозволить розширити транспортні й транзитні можливості України, збільшить її торговий
потенціал і рівень інтеграції у світову економіку.
Наразі порт має потужності для перевалювання вантажів обсягом понад 0,5 млн тонн на рік. У порту
функціонують 5 причалів із глибинами до 7,35 метрів.
Подальший розвиток України як транзитної держави та підвищення транспортно-транзитного потенціалу
приморських регіонів можливе завдяки впровадження таких ефективних економічних механізмів [3]:
 підвищення якості організації транзитних перевезень до рівня, що відповідає європейському стандарту
якості ISO;
 широке впровадження нових інформаційних технологій та принципів логістики в організацію
транспортного і транспортно-експедиторського обслуговування транзиту;
 розробка і впровадження на основних напрямках транзитних перевезень комплексних транспортнотехнологічних систем пропуску вантажопотоків з забезпеченням взаємодії усіх видів транспорту, терміналів, пунктів
пропуску вантажів.
 розробка єдиної інформаційної мережі, систем зв’язку і передачі даних для усіх учасників процесу
доставки транзитних вантажів;
 розширення мережі логістичних товаророзподільчих центрів.
Список використаних джерел:
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ЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА ЮГА УКРАИНЫ
Автори: Казарезов А. Я., Фатеев Н. В., Галь А. Ф.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Рассмотрено решение задачи создания логистической единицы (судна) морехозяйственного кластера юга
Украины как стандарта логистической единицы морской логистики. В плане применения логистической единицы
водного транспорта (на примере судна смешанного плавания) в обеспечении практического применения
теоретических основ логистики в составе менеджмента транспортирования грузов водным путем.
Одна из проблем для развития морских перевозок и судостроения в Украине – создание стандартного
корпуса баржи для крупносерийной постройки. Приведены сравнительные характеристики судов со стандартными
корпусами. Указано одно из перспективных направлений развития судостроения в Украине – строительство
стандартных корпусов транспортных судов, самоходных и несамоходных барж, стоечных, рыболовных и судов
технического флота. Приведены рекомендации по выбору элементов для строительства стандартных судов
украинского транспортного флота.
Эффективность крупносерийного производства вообще и в судостроении в частности не вызывает сомнений.
Самым известным примером строительства большой серии однотипных судов, конечно, является строительство
судов серии «Либерти» в США. В результате производства стандартных судов производительность труда на верфях
США к концу 1942 года выросла по сравнению с 1938 годом в пять раз, что является результатом мер по
перестройке, расширению судостроительного производства и усовершенствованию технологических процессов,
принятых Морской комиссией.
Крупносерийность производства в сочетании со специализацией отдельных предприятий позволили в своё
время решить проблему в сжатые сроки и с обеспечением необходимого качества изделий при минимальной
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стоимости каждого судна. В настоящее время задача перевозок грузов водным транспортом может быть решена
аналогичным путём в кратчайшие сроки и с максимально эффективным использованием ресурсов.
Очевидный экономический закон выражает преимущества многократного производства идентичных изделий.
Однако, многообразие типов и назначений кораблей и судов, а также их высокая единичная стоимость накладывают
ограничения на применение технических приёмов массового производства, и верфи должны делать выбор между
необходимостью производства разнообразной продукции, с одной стороны, и преимуществами специализации, с
другой.
Эта ситуация, которая существует не только в судостроении, наглядно иллюстрируется диаграммой. Кривая
«стоимость единицы продукции – количество единиц продукции» очень близка к гиперболической зависимости. При
существенном увеличении количества продукции кривая становится более или менее параллельна оси абсцисс, т.е.
стоимость единицы продукции устанавливается на более или менее постоянном уровне. Результаты
сравнительного анализа, проведенного применительно к судам (навалочники и суда технического флота,
пассажирские и специальные суда) и кораблям различных размеров и типов, сведены в таблицу, в которой
представлены проценты снижения их стоимости в зависимости от серийности постройки по Томасу Гилмеру.
Обеспечить указанную в табл.1 серийность в 30 единиц и более однотипных судов в настоящих условиях в
Украине невозможно. Подобная серийность достигалась ранее при строительстве рыболовного флота и некоторых
типов боевых кораблей.
Путь снижения стоимости водной транспортной единицы состоит в создании универсальной транспортной
единицы. Создание стандартных судов (типа «Либерти») для морской и речной транспортировки грузов является
определяющей в глобальном разделении труда для государства, которое хочет быть свободным в своей
внешнеэкономической деятельности, так как в этом аспекте оно не может обойтись без национального торгового
флота. Пополнение отечественного флота за счет строительства стандартных коммерческих судов позволит
решить экономические государственные проблемы: для судовладельцев, судостроителей, владельцев перевозимых
грузов, всего морехозяйственного комплекса юга Украины.
Для дальнейшего развития стандартизованного судостроения необходимо перейти к конструированию
корпусов судов из стандартных элементов – модулей: объемных блоков и секций.
Представляется эффективным и целесообразным уменьшение типоразмерного ряда судов с одновременным
увеличением серийности. Достижение поставленной цели предлагается осуществлять за счет специализации и
широкой кооперации судостроительных предприятий.
Следует создать нормативно-правовую базу проектирования, строительства, надзора и эксплуатации
стандартизованных судов.
Полученные результаты могут использоваться в дальнейших исследованиях, в которых необходимо
разработать комплексную программу развития стандартизованного судостроения на государственном уровне. Для
реального внедрения модульного судостроения в отечественном судостроении в условиях морехозяйственного
кластера юга Украины необходимо выполнить технико-экономическое обоснование требуемой степени
стандартизации судостроительной продукции.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ ДЕРЖАВИ
Автор: Караянєв Д.М.
Науковий керівник: Сергійчук С.І.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Поняття конкурентоспроможності підприємства включає в себе великий комплекс економічних характеристик,
що визначають положення підприємства на галузевому ринку. Цей комплекс може включати характеристики товару,
які визначаються сферою виробництва, а також фактори, що формують в цілому економічні умови виробництва і
збуту товарів підприємства.
Конкурентоспроможні компанії повинні проводити і пропонувати ринку товари, які задовольняють потреби їх
цільових споживачів. В іншому випадку компанії не можуть отримувати доходи, а значить, бути
конкурентоспроможними.
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Таке становище українських підприємств пояснюється низькою чинників:
 українська продукція надзвичайно енергомістка через зношеність основних фондів та застарілі технології.
На 1 дол. ВВП Україна витрачає у 5,5 раза більше енергоресурсів, ніж держави Центральної та Східної Європи, і в 12
разів більше, ніж країни організації економічного співробітництва та розвитку;
 недостатній внутрішній попит різко обмежує використання наявних виробничих потужностей, в результаті
збільшуються витрати підприємств на одиницю продукції;
 багато великих підприємств утримують на своєму балансі великі мобілізаційні потужності та об'єкти
соціальної сфери (дитсадки, житлові будинки, лікарні тощо), що збільшує собівартість кінцевої продукції. Тому ціни на
окремі види української продукції на 30—70% перевищують ціни міжнародних ринків;
 чинні схеми фінансування експорту не досконалі. Високі відсоткові ставки, обмежений доступ до кредитів
призводять до того, що українським виробникам-експортерам фінансові ресурси обходяться у 6—10 разів дорожче,
ніж для їх західних конкурентів;
 ефективність управління підприємством не відповідає стандартам сучасного менеджменту —
пристосування до поточної кон'юнктури ринку замінює довгострокову стратегію розвитку [8, c. 84].
Для виживання та укріплення позицій на ринку будь-яке підприємство повинно забезпечувати власну
конкурентоспроможність. Як свідчать виконані дослідження, забезпечення конкурентоспроможності підприємства –
це перманентний цілеспрямований процес підтримання наявних та формування нових конкурентних переваг в межах
існуючих та потенційних для підприємства конкурентних ринків у динамічних умовах функціонування, котрий повинен
з високою ймовірністю гарантувати очікувані результати у цій сфері.
Таким чином, дослідивши значення конкурентоспроможності підприємств для держави, мною було визначено
та запропоновано такі шляхи її підвищення:
 переорієнтація політики підприємств на виробництво високоліквідної диверсифікованої продукції,
забезпечення глибоких маркетингових досліджень, замість практики збуту товару будь-якими засобами і за всяку
ціну;
 відновлення традиційних і освоєння нових ринків збуту;
 направлена робота по удосконаленню структури експорту і імпорту товарів, розширення
зовнішньоекономічних зв'язків підприємств з країнами, які мають платоспроможний попит на виготовлену в Україні
продукцію;
 використовувати технічні та інші можливості підприємств і торгових представництв України за кордоном
для організації презентацій української продукції, проведення семінарів і симпозіумів;
 створення умов для поліпшення розвитку інноваційної діяльності, запровадження у виробництво новітніх
технологій, сучасних виробів нової техніки, запобігання витоку талановитих розробників. Україна на даному етапі є
постачальником технологій, інтелекту на світовий ринок. Але замість того, щоб отримувати від цього прибуток, вона,
навпаки, терпить збитки;
 поліпшення стандартизації, як головного інструменту фіксації та забезпечення заданого рівня якості на
підприємствах. Висока якість вітчизняної продукції сприятиме створенню високого іміджу України на міжнародних
ринках, покращення взаємозв’язків з іншими країнами.
Висновки. Перехід України до ринкової економіки, загострення конкуренції на внутрішньому ринку, вихід
багатьох суб’єктів підприємницької діяльності на зовнішні ринки змушує виробників нових послуг по-новому
поглянути на проблему конкурентоспроможності. Неврахування вимог ринку, пропонування та реалізація неякісних
послуг, неконкурентоспроможних в сучасних умовах швидко призводять до погіршення показників фінансового стану
підприємства, що в свою чергу відразу ж негативно відображається на становищі України в цілому.
Лише за умов виконання запропонованих пропозицій можливий подальший розвиток конкурентоспроможності
фірм, що приведе до поліпшення економічного стану держави.
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ НА ТРАНСПОРТНУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА
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Ритмічна та злагоджена робота транспортного відділу допоможе машинобудівному підприємству досягти
значних фінансових результатів завдяки своєчасній доставці сировини і матеріалів йому, з одного боку, і доставки
готової продукції машинобудівним підприємством споживачам, з іншого боку. Для цього необхідне впровадження
транспортної логістики в діяльність сучасних машинобудівних підприємств. Логістична діяльність на підприємстві
включає не тільки перевезення вантажу від постачальника до споживача (з підприємства на склад), але також
доставку зі складу підприємства споживачам готової продукції.
Таким чином, логістична діяльність – це система дій і рішень, пов’язаних з формуванням оптимального
співвідношення матеріальних, фінансових, інформаційних та транспортних потоків, які проходять послідовний
ланцюг від зовнішнього джерела до кінцевого споживача готової продукції [1]. Транспортна логістика відповідає за
створення транспортних систем, визначення раціональних маршрутів доставки, забезпечення технологічної єдності
транспортно-складського процесу тощо. Розвиток логістики значно впливає на транспортну політику та структурні
зміни в діяльності підприємств будь-якої галузі, а особливо в галузі машинобудування. Особливо актуальним цей
вплив є і для транспортної галузі, що обумовлено надмірним державним регулюванням тарифів, відстаней
транспортування, номенклатури вантажів, що перевозяться, та інших параметрів діяльності транспортних компаній.
До завдань транспортної логістики відносять [1]:
1. Створення транспортних систем, зокрема створення транспортних коридорів і транспортних ланцюгів.
2. Сумісне планування транспортних процесів на різних видах транспорту.
3. Сумісне планування транспортного процесу зі складським і виробничим процесами.
4. Вибір виду транспортного засобу.
5. Вибір типу транспортування.
6. Визначення раціонального маршруту.
7. Визначення раціональних маршрутів доставки.
8. Забезпечення технічної і технологічної пов'язаності учасників транспортного процесу, узгодження їх
економічних інтересів, а також використання єдиних систем планування.
Виокремленню транспорту в самостійну галузь застосування логістики сприяють такі основні фактори:[2]
– здатність транспорту реалізувати основну ідею логістики – створити надійно систему, що стійко й
оптимально функціонує, тобто «постачання – виробництво – розподіл – споживання»;
– неминучість розв'язання цілого ряду складних транспортних проблем за умови вибору каналів розподілу
сировини, напівфабрикатів і готової продукції в рамках логістичної системи;
– висока частка транспортних витрат, максимальний розмір яких досягає 50% у загальних логістичних
витратах на просування товару від первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції;
– висока частка транспортної складової в зовнішньоторговельній ціні товарів (особливо для країн з більшими
відстанями перевезень);
– наявність великої кількості транспортно-експедиційних підприємств, що відіграють більшу роль в
організації оптимальної доставки товарів як у внутрішніх перевезеннях, так і в міжнародних сполученнях. Будучи
галуззю матеріального виробництва, транспорт має свою продукцію – це сам процес переміщення, яка
характеризується рядом істотних відмінностей: відсутність речовинної форми, але в той же час матеріальність за
своїм характером, тому що в процесі переміщення витрачаються матеріальні засоби: відбувається зношування
рухомого складу й засобів обслуговування, використовується праця робітників транспортної сфери і т. ін.;
– неможливість зберігання й нагромадження, тому транспорт може мати тільки деякий резерв своєї
пропускної та провідної здатності для задоволення потреб у транспортних послугах
– втілення в додаткових транспортних витратах, які пов'язані з переміщенням матеріального потоку, тому
транспорт необхідно використовувати так, щоб транспортні витрати були найменшими за інших рівних умов;
– прив'язка до певного місця, району, регіону (наприклад, до місця, де розташовані шляхи сполучення та є
відповідні транспортні підприємства).
На основі аналізу наукової літератури розроблена детальна класифікація транспортних логістичних витрат
за функціональною ознакою:
– витрати на паливо, мастильні матеріали, електроенергію;
– витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт рухомого складу (включаючи запасні частини і
матеріали);
– заробітна плата водіям (персоналу, який безпосередньо здійснює перевезення);
– витрати на утримання виробничо-технічної бази і інфраструктури різних видів транспорту;
– обсяги транспортних перевезень;
– загальний обсяг транспортних витрат;
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– віддаленість транспортних маршрутів;
– коефіцієнт технічної готовності парку автомобілів за один робочий день;
– коефіцієнт використання вантажопідйомності;
– коефіцієнт використання транспортного пробігу;
– накладні і інші витрати.
Так, класифікація транспортних логістичних витрат не є загальновизнаною, оскільки виокремлення тих або
інших витрат залежить від виду підприємства, управлінського завдання, а також оптимізації логістичного ланцюга.
Але слід зазначити, що не всі рекомендовані показники можна обчислити в реальних умовах, через відсутність
інформації щодо поточного стану діяльності підприємства та трудомісткість приведення значення показників до
єдиного базису в умовах різкого коливання як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства.
Висновки. Отже, метою транспортної логістики є надання необхідних транспортних послуг за умови
зменшення потреби в транспорті та мінімізація витрат ресурсів і часу, тобто вибір виду й типу транспортних засобів,
обґрунтування доцільності використання власного або стороннього транспорту, а також одновидової або змішанокомбінованих моделей транспортування, організація процесу транспортування, забезпечення єдності транспортновиробничого і транспортно-складського процесу.
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Логістична система — адаптивна система із зворотним зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні функції та
операції, складається, переважно, з декількох підсистем і має досить розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем.
Процес постачання становить вхід у логістичну систему, тому втілення принципів логістики на цьому етапі є
запорукою ефективності функціонування всієї системи. Складові процесу постачання: процес замовлення; процес
закупівлі і доставки; процес формування і утримання запасів.
Основна продукція суднобудівних підприємств – це будівництво та ремонт судна. Процес управління
будівництвом має низку особливостей: тривалий цикл будівництва, висока трудомісткість робіт, значний обсяг і
номенклатура споживаних ресурсів, а також нерівномірність їх споживання по етапах будівництва. Система
управління суднобудівним підприємством формується залежно від типу виробленої продукції та її серійності.
Основою суднобудівного підприємства є виробничий процес. Виробничим процесом у будь-якій галузі вважається
сукупність необхідних дій, результатом яких є отримання готової продукції. Кожен виробничий процес здійснюється
поетапно. Етапи створення судна: науково-дослідні роботи, проектування, підготовка виробництва, виробництво,
випробування, здача замовнику.
Управління поставками проекту включає в себе процеси покупки або придбання тих необхідних продуктів,
послуг або результатів, які виробляються за межами суднобудівного підприємства. Управління поставками проекту
включає в себе процеси управління контрактом та управління змінами, необхідні для адміністрування контрактів або
замовлень на покупку, підготовлених членами команди проекту [2]. Механізм процесу управління поставками проекту
(див. рис.) включає в себе наступні елементи:
1. Планування покупок і придбань - визначення того, що необхідно купити або придбати, а також коли і на яких
умовах.
2. Планування контрактів - представлення в документальному вигляді вимог до продуктів, послуг та
результатам, які необхідно придбати, а також визначення потенційних продавців.
3. Запит інформації у продавців - отримання інформації, розцінок, оферт або пропозицій (залежно від
поставки) від продавців.
4. Вибір продавців - аналіз пропозицій, відбір потенційних продавців і обговорення умов контракту з кожним
продавцем.
5. Адміністрування контрактів - включає в себе:
6. Закриття контрактів - завершення кожного контракту, включаючи дозвіл всіх відкритих питань та закриття
кожного контракту, що відноситься до проекту або до фази проекту.
Реалізація механізму управління поставками проекту можлива за допомогою інформаційних засобів. Для
управління проектами будівництва і ремонту суден використовуються такі системи як MS Project і Prima Vera,
інтегрована облікова система може бути побудована на базі системи 1С: Підприємство.
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Рис.1. Схема механізмів управління поставками проекту будівництва судна
Список використаних джерел:
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УДК 005:656.614
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
Автор: Левенец Ю.А.
Науковий керівник: Фатєєв М.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Морские перевозки — это один из самых эффективных и распространенных способов доставки груза. Низкая
себестоимость делает его наиболее привлекательным среди остальных видов транспорта, а практически
неограниченная провозная способность позволяет решать проблемы перевозок крупногабаритных грузов.
Управление морскими перевозками требует взвешенных и дальновидных решений. Необходимо учитывать
действие положительных и отрицательных факторов, которые могут повлиять на цепочку выполняемых операций.
Именно поэтому в процессе принятия управленческих решений используют метод имитационного моделирования.
Имитационное моделирование — это метод исследования, при котором изучаемая система заменяется
моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, с которой проводятся эксперименты с целью
получения информации об этой системе [1, с.7]. Имитационное моделирование — это частный случай
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математического моделирования. Существует класс объектов, для которых по различным причинам не разработаны
аналитические модели. В этом случае аналитическая модель заменяется имитатором или имитационной моделью.
К имитационному моделированию прибегают в таких ситуациях:
 невозможно или дорого экспериментировать на реальном объекте;
 невозможно построить аналитическую модель: в системе есть время, причинные связи, последствие,
нелинейности, стохастические (случайные) переменные;
•
необходимо смоделировать поведение системы во времени.
Виды имитационного моделирования:
 Агентное моделирование — относительно новое (1990-е-2000-е гг.) направление в имитационном
моделировании, которое используется для исследования децентрализованных систем, динамика функционирования
которых определяется не глобальными правилами и законами (как в других парадигмах моделирования), а
наоборот, когда эти глобальные правила и законы являются результатом индивидуальной активности членов
группы. Цель агентных моделей — получить представление об этих глобальных правилах, общем поведении
системы, исходя из предположений об индивидуальном, частном поведении её отдельных активных объектов и
взаимодействии этих объектов в системе.
 Дискретно-событийное моделирование — подход к моделированию, предлагающий абстрагироваться
от непрерывной природы событий и рассматривать только основные события моделируемой системы, такие, как:
«ожидание», «обработка заказа», «движение с грузом», «разгрузка» и другие. Дискретно-событийное
моделирование наиболее развито и имеет огромную сферу приложений — от логистики и систем массового
обслуживания до транспортных и производственных систем. Этот вид моделирования наиболее подходит для
моделирования производственных процессов. Основан Джеффри Гордоном в 1960-х годах.
 Системная динамика — парадигма моделирования, где для исследуемой системы строятся
графические диаграммы причинных связей и глобальных влияний одних параметров на другие во времени, а затем
созданная на основе этих диаграмм модель имитируется с помощью компьютерных программ [2].
Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения исследуемой системы на основе
результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между её элементами или другими словами —
разработке симулятора (англ. simulation modeling).
Вывод. Таким образом, имитационное моделирование является эффективным инструментом при
проектировании и управлении логистическими системами в морском транспортном комплексе.
Список использованных источников:
1. Строгалев В. П. Имитационное моделирование / В.П. Строгалев, И.О. Толкачева. — МГТУ им. Баумана,
2008. — 279 с. — ISBN 978-5-7038-3021-5.
2. Таха Х.А. Глава 18. Имитационное моделирование / Х.А. Таха // Введение в исследование операций. – 7-е
изд. - М.: «Вильямс», 2007. — С. 697-737. — ISBN 0-13-032374-8

УДК 005.935

РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор: Міхенько А.А.
Науковий керівник: Запорожець І.М.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
В умовах швидкого розвитку факторів зовнішнього середовища прийняття управлінських рішень стає більш
складним процесом. У зв'язку з цим у керівництва підприємств виникає об'єктивна потреба в адекватній та
своєчасній інформації про поточний стан і перспективи діяльності, виникає необхідність формування нових підходів
до управління.
Інструментом, що дозволяє ефективно розробляти і впроваджувати на підприємстві сучасні підходи до
управління, є контролінг. Контролінг - це цілісна концепція управління виробничим підприємством на основі
управлінського обліку, яка переводить систему управління підприємством на інноваційний якісний рівень, інтегруючи,
координуючи і направляючи діяльність різних підсистем і структурних підрозділів підприємства на досягнення
стратегічних та оперативних цілей [1]. Контролінг є інструментом саморегулювання, який забезпечує зворотний
зв'язок в контурі управління. Тому, основна мета контролінгу - орієнтувати управлінський процес на досягнення
цілей, що стоять перед підприємством. Для цього контролінг забезпечує виконання таких функцій:
 координація управлінської діяльності по досягненню цілей підприємства;
 інформаційна й консультаційна підтримка прийняття управлінських рішень;
 створення й забезпечення функціонування загальної інформаційної системи керування підприємством;
 забезпечення раціональності управлінського процесу[2].
Контролінг служить підсистемою одного з блоків інформаційної системи управління, що обслуговує процес
прийняття управлінських рішень. Підхід до класифікації управлінських інформаційних систем, який би дозволив
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здійснити не тільки позиціювання систем, але й дав би будь-якому підприємству можливість більш чітко формувати
список стратегічних й операційних завдань керування й визначати критерії, що дозволяють домогтися рішення цих
завдань оптимальним способом, повинен базуватися на таких принципах:
 будь-яка інформаційна система покликана вирішувати певний набір бізне-завдань;
 класифікація повинна давати чіткі визначення й критерії, по яких можна було б віднести до того чи іншого
класу систем;
 повинен чітко простежуватися зв’язок між бізнес-завданнями підприємства й функціональною повнотою
систем, спрямованих на їхнє рішення;
 класифікація повинна слугувати для підприємства робочим інструментом, за допомогою якого вони могли
б не тільки сформувати початковий список систем, а й могли в здійсненні вибору [3].
Таким чином, контролінг можна визначити як сучасний і ефективний інструмент управління підприємством. Він
є відособленою системою, економічна сутність якої полягає в динамічному процесі перетворення та інтеграції
існуючих методів обліку, аналізу, планування, контролю і координації в єдину систему отримання, оброблення
інформації для прийняття на його основі управлінських рішень, орієнтованих на досягнення всіх завдань, що
постають перед підприємством.
Список використаних джерел:
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судоремонтного предприятия / И.М. Запорожец // Зб.наук. пр. НУК.- Миколаїв, 2009. - №6(429). – С.173-177.
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УДК 330. 34

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Автор: Михенько В. А.
Научный руководитель: Сыпко Т. Д,
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, г. Николаев
В условиях глобализации экономики Украины как демократической, самостоятельной, реализующей
европейские ценности страны, необходимо использовать системный подход. Его реализация предопределяет
необходимость разработку стратегии устойчивого развития регионов Украины как элементной составляющей
системного подхода. Концепция социально-экономического развития региона - это система согласованных
стратегических целей, задач, разработанных и реализуемых в пределах конкретного органа управленческого
механизма, исходя из темпов, пропорций, масштабов и индивидуальных особенностей конкретного региона и
ориентируемых на достижение устойчивого регионального развития. В основе концепции лежит разработка
альтернативных стратегий, их оценка, выявление приоритетных направлений развития региона, анализ ресурсов
этого развития [1].
 проведенный анализ и оценка существующих в настоящее время подходов, положений, разработок по
социально-экономическому развитию регионов дает возможность составить обобщенный структурный алгоритм
концепции по блокам:
 стратегический анализ: внутренних исходных условий (экономических, социальных, информационных,
др.).
 стратегический анализ: внешних факторов, влияющих на развитие региона.
 разработка стратегической целевой ориентации социально-экономического развития региона.
 оценка, изучение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз региональной социальноэкономической системы с целью выявления ограничений в достижении целей.
 прогнозирование на основе ретроспективного анализа показателей развития региона: социальнодемографических, экономических, экологических, инфраструктурных, др.
 формулирование целей, их структуризация, согласование, и корректировка по основным направлениям
развития.
 определение средств и методов достижения целей.
 разработка стратегического плана развития региона.
 выбор механизма реализации концепции.
 определение критериев оценки достигнутых результатов.
 контроль над процессом реализаций концепции.
Объектом стратегии устойчивого развития региона выступает централизация-административнотерриториальная единица страны, ее отрасли, сферы се деятельности, экономические и социальные процессы, а
субъектом стратегического планирования региона являются - местные органы управления [2].
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Следует учитывать, что региональное стратегическое планирование имеет свои особенности по сравнению с
другими видами планирования. К таким особенностям планирования относится его индикативность. Индикативный
план не имеет директивного характера. Он содержит ограниченное количество обязательных показателей –
заданий, носящих направляющий рекомендательный характер.
Принципиальная схема процесса стратегического рыночного планирования включает несколько стадий:
диагностику (экономическую, финансовую, социально-демографическую, др., аудит территории, региона, которые
определяются сравнением с собственной ретроспективой, другими территориями); формулирование концепции
развития, характеризующей стратегическое состояние территории; разработку
стратегии как набора
альтернативных сценариев возможного развитие территориальной ситуации; составлении плана исходных
мероприятий, включающегося конкретные действия по внедрению стратегии. Осуществляя контроль достижения
целей, проводя оценку результатов, в стратегию вносятся корректировки. В ходе реализации стратегии устойчивого
развития присутствует постоянный динамизм намеченных мероприятий.
Предложенная последовательность действий укладывается в логическую схему планирования решения
проблем. Но существует ряд особенностей, отличающих стратегический от нормативного метода планирования.
Так, в стратегическом планировании прогнозные ориентиры определяются не единоличным решением субъекта, а
на основе взаимодействия системно действующих территориальных субъектов, движимых индивидуальными
интересами, непосредственно участвующих в планировании и имеющих возможность контролировать реальность.
Стратегическое планирование сложно поддается упорядочению в формате строгих методических процедур.
Здесь многое определяется не формализуемыми факторами: квалификацией, практическим опытом,
профессиональной интуицией, творческой креативностью, другими подобными качествами участников процесса
планирования. Это философия планирования, искусство, но не рутинный процесс. Цель диагностики
территориальной ситуации должна состоять не только в определении ключевых (наиболее сильно сдерживающих
развитие территории) проблем (именно так обычно и понимается задача анализа ситуации), но и в выявлении
предпосылок (что намного сложнее описания проблем) развития территории. В стратегический план следует
включать как меры по решению ключевых проблем территории, так и обоснование; приоритетных направлений ее
развития (не обязательно связанных с преодолением сложившихся проблемных ситуаций) в широком национальном
и даже мировом контексте. В ходе диагностики каждая территория должна оценить ресурсные возможности
территорий-конкурентов, чтобы в прогнозном варианте найти способы позиционирования своего региона выгодно
выделяющемся на фоне территорий-конкурентов.
Для установления стратегической цели развития региона, определения стратегического направления
достижения ориентира результативности необходим всесторонний анализ конкурентоспособности региона.
Рассматривая сильные и слабые стороны функционирования региона, оценивая его преимущества и недостатки в
сравнении с потенциальными конкурентами, следует опираться на определенные ключевые критерии:
 географическое положение региона, его природные и трудовые ресурсы;
 наличие транспортной инфраструктуры;
 уровень развития социальной инфраструктуры.
Выводы. Стратегическое развитие региона как элемент развития страны определяется потенциалом развития
географическое положение региона, его природными ресурсами. Наличие полезных ископаемых может определять
хозяйственную специализацию региона.
Преимуществом является привлекательная природная среда, создающая возможности как для эффективно
функционирующего сельского хозяйства, туризма, санаторно-курортного развития и т.п. Определяющим фактором
могут стать приграничные территории, дающие также потенциальные возможностями на развитие международных
связей, участие в международном разделении и кооперации труда.
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В умовах збільшення обсягів торгівельного мореплавства, морських перевезень власний флот, суднобудівна
та судноремонтна бази перетворюються у вагому конкурентну перевагу України в міжнародному економічному
розподіли праці. Тож, розвиток морської діяльності є актуальним завданням держави [1]. Для цього мають бути
створені відповідні інституціональні передумови, що ґрунтуються на концепції маринізму [2]. Серед її ключових
постулатів:
 дотримання принципу «панування на морі», як умови домінування в політичній та економічній сферах,
 розбудова морської могутності як системи, що складається з військово-морського флоту, спеціалізованих
цивільних флотів та берегової сервісної інфраструктури.
За концепцією маринізму держава відіграє дві визначальні ролі:
 з огляду на ймовірну війну. Полягає в створенні та утриманні військового флоту, потужність якого
відповідає рівню піднесення торговельного, видобувного мореплавства та пов'язаних з ними інтересів країни;
 для мирного часу. Полягає у сприянні розвитку національної економіки моря. Розглянемо у який спосіб це
відбувається у розвинутих країнах на прикладі суднобудування:
1. Зниження ставок за кредитами на реалізацію суднобудівних проектів через надання урядових гарантій,
податкових та митних пільг на імпорт суднового комплектуючого обладнання.
2. Розміщення урядових замовлень на побудову кораблів та суден.
3. Списання збитків, фінансова допомога в реалізації проектів з реконструкції будівель, споруд та
технологічного обладнання, їхньої модернізації.
4. Виділення коштів на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи та прямий протекціонізм.
Масштаби державних впливів вражають настільки, що Організація з економічного співробітництва й розвитку
змушена була запропонувати спеціальну угоду з обмеження державного субсидування й прямої фінансової
підтримки. Мета красномовно висвітлена у назві документу - «Угода щодо нормальних умов конкуренції (Agreement
Respecting Normal Competitive Conditions)». От про що йдеться: кредит на будівництво судна не повинен
перевищувати 80 % від його ціни, максимальний строк кредитування – 8,5 років (для газовозів – 10) з моменту
передачі судна замовникові; виплати здійснюються регулярно з інтервалом, який не перевищує одного року;
мінімальна ставка для кредиту з урядовою гарантією 8 %, у т.ч. відсотки за гарантію (зазвичай, – 0,5 %); розмір
державних субсидій не повинен перевищувати 9 % вартості судна. Реально більшість країн порушує ці угоди і
кредити судозаводам надають на ще вигідніших умовах.
Наведені світові реалії стали імперативом, який обумовив прийняття 2009 р. Морської доктрини України на
період до 2035 р. [3] Документ містить бачення структури морської діяльності, яка знайшла відображення на схемі.
Чинне місце в ній посідає морська економічна діяльність, або економіка моря. Проголошено, що метою державної
морської політики є визначення інтересів України в Азовському і Чорному морях, Керченській протоці та інших
районах Світового океану, визначення принципів, завдань, шляхів і способів їх реалізації.
Для правового забезпечення на національної морської політики Верховною Радою прийнято цілу низку
законодавчих актів:
Складові
Морська економічна
діяльність

Морська військова
діяльність

Охорона державного
кордону на морі

Рис. Структура морської діяльності
 щодо морської логістики («Кодекс торговельного мореплавства України», «Водний кодекс України»;
Законі України «Про транспорт», «Про аварійно-рятувальні служби»);
 щодо правового режиму господарювання у виключній економічній зоні (Господарський кодекс України –
ст. 411, 418; Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України», Кодекс України «Про надра» в
частині використання морського дна та його надр у виключній економічній зоні).
Однак, законодавство і нормативні акти України не складають цілісної системи регулювання відносин в
морській економіці. Потребують визначення:
а) принципи державного управління господарським використанням морської акваторії та прибережних
територій (створення «Морського акваторіального кодексу»);
б) порядок плати за користування ділянками морської акваторії,
в) адміністративний устрій морської акваторії;
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г) порядок ведення державного акваторіального кадастру, моніторингу морської акваторії із забезпеченням
органів державного управління і бізнес-користувачив необхідною інформацією, а також процедур контролю за
раціональним використанням морської акваторії і прибережної смуги;
д) напрямки використання коштів, отриманих за користування морської акваторії;
є) податкова політика щодо відносин, пов'язаних з господарським використанням морської акваторії, та
діяльністю підприємств, які забезпечують його відповідними технічними засобами.
Вирішення проблем, пов'язаних з інституціональним забезпеченням ефективної роботи підприємств економіки
моря, підпорядковано великій кількості міністерств, рівень координації діяльності яких залишає бажати кращого. Як
наслідок, облік, контроль та охорона морської акваторії не забезпечують її належного стану та раціонального
використання. Про це свідчать, зокрема:
 малі обсяги морських перевезень транспортним флотом під Українським прапором й, особливо, у
закордонному плаванні; високий рівень фізичного зношення та морального старіння суден, що експлуатують у різних
видах морської діяльності;
 непідготовленість вітчизняної промисловості до виробництва сучасних технічних засобів та устаткування
для розробки морських родовищ нафти й газу на континентальному шельфі, прогресуюче технологічне відставання
українського суднобудування від рівня провідних держав, що швидко розвивають відповідний бізнес;
 високі обсяги імпорту риби, морепродуктів, незаконним вивезенням за межі країни біологічних ресурсів
морів й виняткової економічної зони України, забруднення узбережжя й прибережних морських акваторій Чорного та
Азовського морів, яке з часом підсилюється.
Щоб подолати ці недоліки, потрібно:
1.Створити вертикальну структуру державного управління морською акваторією, з розмежуванням
повноважень між нею та органами місцевого самоврядування.
2.Поновити національне судноплавство. На перших порах через створення міжнародного (другого) реєстру з
метою залучення під державний прапор України суден (включаючи іноземні). Вони мали б бути звільненими від
податків (на майно, на прибуток, мита та ПДВ). Це б дозволило:
створити додаткові робочі місця, по-перше, на суднах (для вітчизняних кваліфікованих морських кадрів); подруге, на приморських територіях;
позбутися залежності морських портів від попиту світових ринків на продукцію вітчизняних експортноорієнтованих підприємств.
3.Підвищити конкурентоспроможності українських портів через створення:
а)логістичних центрів в морських транспортних вузлах для оптимізації проходження вантажів.
б)портових кластерів з об'єднанням підприємств різних видів діяльності, пов'язаних з перевалкою і обробкою
вантажів, а також з надання послуг щодо вантажів, суден і портів.
4.Переглянути митно-тарифну політику з метою залучення транзитних вантажів.
5.Модернізувати транспортну інфраструктуру приморських регіонів.
6.Вибудувати ефективне управління суднобудівною та судноремонтною промисловістю через створення
регіональних кластерів.
7.Мотивувати розвиток суднових інжинірингових послуг у тому числі на засадах аутсорсингу.
8.Забезпечувати безпеку судноплавства та охорону навколишнього природного середовища.
9.Створювати умови для збереження потенціалу та піднесення вітчизняної кораблебудівної та морської
освіти.
Позитивний досвід маємо. У 2000 р. був прийнятий Закон «Про заходи для державної підтримки суднобудівної
промисловості в Україні» [3]. Відповідно до нього суднобудівні підприємства одержали були право на відстрочку
оплати заборгованості перед державним бюджетом і державними цільовими фондами, на звільнення від плати за
землю на територіях виробничого призначення. Імпортоване суднове устаткування й матеріали, які
використовувалися при будівництві судів, не обкладалося ПДВ і митом. ПДВ не обкладалися інжиніринг та одержані
аванси. Уряд надавав гарантії за кредитами в розмірі 200 млн. дол. для будівництва судів. Як наслідок, впродовж
2000-2004 рр. обсяг реалізованої продукції в суднобудуванні збільшився в 3,5 рази. У 2005 р. Україна перебувала
серед десяти провідних країн (за тоннажем побудованих суден) [5].
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Підвищення якості освітніх послуг – безумовна вимога часу, визначена чинним законодавством [1] та
висвітлена у публікаціях українських та закордонних дослідників [2, 3, 4, 5, 6].
З економічної точки зору зусилля, докладені вищим навчальним закладом до підвищення якості освітніх
послуг, вважаються виправданими, якщо отримані ним наслідки задовольняють потреби замовників, відповідають
нормам чинних стандартів, інтересам провайдерів та перебувають у доцільному співвідношенні з обсягом витрат, які
ВНЗ можуть собі дозволити з огляду на їх поточний фінансовий стан. Головним методологічним принципом
розрахунку ефекту є мінімізація витрат на одиницю зростання позитивних наслідків підвищення якості. Осмислення
цієї похідної ідеї мало наслідком побудову схеми, наведеній на рис.
Економічні наслідки впровадження СУЯ ОП у ВНЗ

І. Корпоративний економічний
ефект від впровадження СУЯ ОП

ІІ. Позакорпоративний економічний
ефект від впровадження СУЯ ОП

ІІ.2. Отриманий
випускниками ВНЗ особисто

ІІ.1 На підприємствах, в організаціях,
установах, де працюють випускники ВНЗ

1
I .1. EК

I .3. E K3

I .2. E

I .4. E K4

Рис. Структура ефекту від запровадження СУЯ ОП у вищому навчальному закладі
Розглянемо складові, які на ній відображені. Позакорпоративний економічний ефект

( Е ПК )

– виникає:

а) на підприємствах та в організаціях реального сектору економіки, у державних установах, де працюють
випускники ВНЗ, який підвищив якість освітніх послуг завдяки запровадженню СУЯ ОП;
б)у випускників ВНЗ персонально, через отримання ними вищих особистих доходів, порівняно з випускниками
навчальних закладів, де СУЯ ОП не запроваджена.
Корпоративний економічний ефект

( ЕК )

– вимірюється збільшенням доходів ВНЗ від продажів освітніх

послуг після запровадження СУЯ ОП та зменшенням фінансових стягнень, завдяки кращій роботі адміністративногосподарських служб, що опікуються забезпеченням навчального процесу.
Таким чином, маємо формулу для розрахунку:

Е ПЯ = Е ПК + ЕК ,

(1)

де Е ПЯ –загальний економічний ефект, отриманий від підвищення якості освітніх послуг у ВНЗ.
Розрахунок позакорпоративної складової виглядає проблематичним з причин браку необхідних відомостей.
Що стосується корпоративного ефекту, то розглянемо його на прикладі Факультету економіки моря НУК. У річному
вимірі, якщо користуватися теорією приведених витрат, ефект розраховується у наступний спосіб:

E = Pезультат − Bитрати
Витрати мають поточну

(П )

та інвестиційну

(І )

на досягнння результату .

складові:

(2)

В = П + І × К е , де К е - коефіцієнт економічної

ефективності інвестицій. Так сталося, що розробка та впровадження СУЯ ОП на факультеті виконувалася ініціативно
групою, члени якої були, де-факто, волонтерами і не отримували за виконану роботу будь-яких доплат або премій (і
не отримують дотепер, хоча докладають не абияких зусиль для підтримки життєдіяльності системи). Єдиною
інвестицією стала оплата послуг державного підприємства, яке виконало усі передбачені процедурою формальності,
пов’язані із сертифікацію системи. Ці витрати взяли на себе спонсори, заощадивши у такий спосіб кошти
навчального закладу. Виходячи з наведених констатацій, отримуємо:
отриманого результату:
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1. Збереження доходів ВНЗ завдяки стабілізація студентського контингенту через зменшення кількості осіб, які
залишили навчальний заклад – відраховані, переведені в інший навчальні заклади за власною ініціативою

Е К1 = (Ч Вд − Ч Вп ) × Ц СР ,
де

в
В

Ч ,Ч

п
В

( EК1 ) :
(3)

– середня чисельність студентів, яка залишала навчальний заклад за власним бажанням (за

виключенням форс-мажорних обставин: хвороба, переїзд родини у інше місце проживання, таке інше), відповідно, до
та після впровадження СУЯ ОП, осіб;

Ц СР

– середньорічна вартість освітньої послуги у ВНЗ (для студентів, які навчаються за контрактом) або фінансові

надходження на навчання студента за рахунок державного бюджету, місцевої територіальної громади, коштів
юридичних осіб, грн.
2. Збільшення доходів від надання освітніх послуг завдяки посиленню привабливості навчального закладу в
очах абітурієнтів

( E K2 ) :
ЕК2 = (Ч Зп − Ч Зд ) × Ц СР ,

п
З

Ч ,Ч

де

д
З

(4)

– чисельність студентів, зарахованих до навчального закладу, відповідно, після та до впровадження

СУЯ ОП, осіб;
3. Збільшення надходжень спонсорської допомоги (у грошовій та натурально-речовій формах) від підприємцівколишніх випускників ВНЗ та від ендавменту

( E K3 ) :
ЕК3 = Д Сп − Д Сд ,

де

п
С

(5)

д
С

Д , Д – надходження спонсорської допомоги (доходів від ендавменту), відповідно, після та до впровадження

СУЯ ОП, грн.
4. Зменшення фінансових стягнень з ВНЗ за результатами перевірок підрозділів факультету органами
державного контролю

EK4 :
ЕК4 = Фсд − Фсп ,

де

д
С

(6)

п
С

Ф , Ф – фінансові стягнення, відповідно, до і після впровадження СУЯ ОП, грн.

Оскільки значення показників, що розглядаються, не завжди є такими, що циклічно повторюються, лише для
деяких розрахунків економічного ефекту від впровадження СУЯ ОП можливо використати метод дисконтування,
вважаючи нормою дисконту, наприклад, середньорічну зважену ставку за кредитами у комерційних банках.
Наприклад, розрахунок сумарного доходу від надання освітніх послуг за час навчання студентів у бакалавраті

( ER2 4 )

відбуватиметься у наступний спосіб:

Е К2 4 =
де

E

2
Kl

p

∑
l =0

( Е К2 l ) =

p

∑ (E
l =1

2
K

×

p−l
)
(1 + д) р −l ,

(7)

– чистий дисконтований дохід від надання освітніх послуг студентам, які зараховані на перший курс

бакалаврату у l-му році навчання, грн.;
р – кількість років навчання у бакалавраті, роки;

д

– норма дисконту, %.

ВНЗ.

Ілюстрація запропонованої методики наведена у табл. нижче.
Висновки:
1. Впровадження СУЯ ОП є економічно виправданим і тому заслуговує на поширення у практику вітчизняних

2. Виявлено напрямки поглиблення досліджень з метою розробки процедур врахування усіх складових
економічного ефекту, про які йшлося, та створення для цього необхідної методичної та інформаційної бази.
Таблиця
Розрахунок економічного ефекту від впровадження СУЯ ОП на факультеті економіки моря НУК
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Показники

Значення

Ц СР , грн

Ефект

До впровадження
2

Після впровадження
3

Ч В , осіб

5

1

10920

4

43680

Ч З , осіб

71

80

10920

9

98280

Д С , грн

7500

24300*

-

-

16800

-

-

-

-

-

1

Фс

, грн

ЕПЯ

4

Абсолютний
5

Економічний, грн.
6=4×5

158760

Пояснення: *враховує оплату сертифікації СУЯ ОП
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УДК 656

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В УПРАВЛЕНИИ ГРУЗОПОТОКАМИ МОРСКОГО НАЛИВНОГО ТЕРМИНАЛА
Автор: Поткин А. А.
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, г. Николаев
Украина является признанным лидером по экспорту растительных масел. В 2014 году морскими наливными
терминалами Украины переработано около 4 млн.тонн растительных масел, что на 24% превышает показатели 2013
года. Кроме этого, в морских наливных терминалах обрабатываются транзитные грузы. Их объемы за последние
годы несколько снизились [5].
В портах Украины функционирует 11 морских наливных терминалов (МНТ). Лидерами по объемам перевалки
являются терминалы «Эвери» (г.Николаев) и «Рисоил» (г.Ильичевск), на долю которых приходится около 90%
экспорта.
МНТ представляет собой гибкую микрологистическую систему, которая обеспечивает накопление различных
типов масел и их погрузку на специализированные танкеры.
Важными фактором обеспечения конкурентоспособности МНТ является совершенствование системы
управления терминалом с использованием моделей и механизмов логистики. Логистика является эффективным
инструментом управления материальными потоками и связанными с ними информационными потоками для
достижения поставленных целей с оптимальными затратами ресурсов [4]. Использование механизмов логистики в
управлении терминалом позволяет интегрировать функции маркетинга, прогнозирования, оперативного
планирования и координации.
Моделирование процессов внутренней логистики предприятия дает возможность проанализировать загрузку
логистической системы предприятия и оценить транспортные затраты. Одним из методов моделирования является
имитационное моделирование - математическое описание динамических процессов, воспроизводящих
функционирование изучаемой системы [1]. Одно из основных преимуществ имитационного моделирования для
логистических систем морских наливных терминалов заключается в том, что эти модели позволяют делать как
примерные экспресс-оценки принимаемых решений, так и обосновывать подробные прогнозы, подкрепленные
расчетами.
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К процессам внутренней логистики морского наливного терминала относятся операции перемещения и
хранения грузов в пределах всей территории терминала или в отдельных его подразделениях. Для решения задач
внутренней логистики терминала традиционно создаются следующие виды моделей:
 модели процессов доставки грузов на терминал с помощью ж/д транспорта, автотранспорта;
 модели стационарных напольных и подвесных систем транспортировки и сортировки грузов
(трубопроводы и насосы различной конструкции);
 модели процессов в лабораториях контроля качества и накопителях: приём грузов, перемещение грузов
с автоцистерн в накопитель, и отправка грузов на морской транспорт.
Современные системы моделирования, к которым относится пакет AnyLogic, поддерживают весь арсенал
новейших информационных технологий, включая развитые графические оболочки для целей конструирования
моделей и интерпретации исходных результатов моделирования, мультимедийные средства, анимацию в реальном
масштабе времени, объектно-ориентированное программирование.
Основными строительными блоками модели AnyLogic являются активные объекты. Это параметрические
процедуры, которые описывают элементы технологической системы (емкости, насосы, трубопроводы) и
технологические операции (контроль грузов, внутренняя транспортировка, поддержка температурных режимов).
Активные объекты модели взаимодействуют через параметры (объем и геометрические характеристики емкостей,
характеристики насосов, трубопроводов и др.).
Для визуализации состояния и поведения объектов модели используются алгебраические уравнения,
стейтчарты, таймеры, программные коды на языке Java, а также их комбинации.
Имитационная модель в среде AnyLogic дает возможность решать такие проблемы:
 сбор данных об отдельных событиях логистического процесса, а также статистическая обработка и
визуализация этих данных;
 реализация алгоритмов диспетчирования и управления грузопотоками.
Применение методов имитационного моделирования на МНТ позволяет обеспечить следующие
конкурентные преимущества:
 реализовать в модели эффективные алгоритмы управления технологическими процессами и
организацией работ терминала.
 имитационная модель грузопотоков МНТ обеспечивает интеграцию в региональные и глобальные
логистические транспортные системы.
 минимизировать затраты на хранение и перевалку грузов.
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УДК 629.12.657
РОЛЬ ПРОГРАМИ "1 С: ПІДПРИЄМСТВО" В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Автор: Расказова Н.Г.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
У сучасних умовах, коли підприємствам надано самостійність у розробці своїх виробничих програм, планів
розвитку, визначення стратегії в області цінової політики, істотно зростає відповідальність керівників за прийняті
ними управлінські рішення. Доля кожного підприємства залежить від того, наскільки прозорі і керовані його фінансові
потоки. Іншими словами, керівник або фінансовий директор повинен не тільки знаходитися в курсі того, скільки
грошей є в даний момент, але і уявляти, скільки їх буде завтра і через місяць. Більш того, він просто зобов'язаний
знати всі джерела головних фінансових надходжень і запобігати ситуації, коли гроші витрачаються неефективними
способами, не працюючи на зміцнення і розвиток бізнесу. Відсутність систематичного контролю і аналізу руху
грошових коштів може призвести до значних втрат. Ці завдання можна вирішити за допомогою сучасних
комп'ютерних систем управління бізнесом.
Сьогодні на ринку програмних продуктів пропонуються десятки пакетів програм для комп’ютеризації
господарського обліку, проте кожного року фірми-розробники заявляють про випуск нової програми, яка, на їх думку,
є потужнішою, «розумнішою» і перевершує всі відомі. До них відносяться різні програми, які з успіхом
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використовуються багатьма далекоглядними підприємцями, дозволяючи скоротити число рутинних операцій до
мінімуму, витрачаючи більше сил і коштів на організацію, облік, контроль і управління виробничими процесами.
При автоматизації варто вибрати необхідну інформаційну систему, виходячи з задач і наявних ресурсів. При
використанні інформаційних систем важливо не просто перевести всю паперову роботу на комп'ютер. Важливо, щоб
це збільшило ефективність роботи і поліпшило контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства, що
у свою чергу збільшить ефективність управління підприємством, і, як наслідок, ефективність його роботи.
Одним з таких програмних продуктів є комплекс "1 С: Підприємство", розроблений компанією "1 С". "1 С:
Підприємство" є універсальною системою автоматизації діяльності підприємства. За рахунок своєї універсальності
ця система може бути використана для автоматизації самих різних ділянок економічної діяльності підприємства:
обліку товарних і матеріальних засобів, взаєморозрахунків з контрагентами, розрахунку заробітної плати, розрахунку
амортизації основних засобів і т.д [1].
Перед іншими ця система має низку переваг, а саме: простоту інсталяції й використання; можливість гнучкого
налаштування конфігурації; змогу швидко виконати різноманітні проведення, низьку ціну тощо. Особливістю системи
програм "1 С: Підприємство" є можливість зміни конфігурації самим користувачем або організаціями, які
спеціалізуються на впровадженні та підтримці програмних продуктів фірми "1 С". Ця можливість забезпечує
максимальну відповідність автоматизованої системи особливостям конкретного підприємства.
Останньою версією продукту є програми "1 С: Підприємство 8", які мають розширені можливості в порівнянні з
попереднім варіантом. Програми "1 С: Підприємство 8" ефективно працюють як на великих підприємствах, так і при
використанні їх у малих формах бізнесу. Якщо попередні версії програми рідко виходили за рамки обліку на
підприємстві, сучасні програмні продукти більш функціональні. Вчасно купити програму "1 С: Підприємство 8" значить, мати можливість керувати підприємством, займатися маркетингом, планувати бюджет і вирішувати інші, не
менш важливі завдання.
Отже, «1С: Підприємство» - це універсальна комп’ютерна система, яка призначена для автоматизації
управління підприємствами різних видів і форм. Вона, як правило, використовується на різноманітних об’єктах
господарювання для автоматизації функцій оперативного управління і господарського обліку. Від інших
інформаційних систем подібного класу ця інформаційна система відрізняється своєю конфігурованістю. Тобто
конкретний набір об’єктів, структури інформаційних масивів, алгоритми оброблення облікової інформації визначає
конкретна конфігурація системи, під якою розуміють сукупність механізмів, призначених для маніпулювання різними
типами об’єктів предметної області.
Список використаних джерел:
1. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2010. –
400 c.
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УДК 658.310.8.012.32(075.8)
АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА, СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
Автор: Ратушняк Л.П.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Антикризова політика менеджменту персоналу, як правило, передбачає довгострокове, середньострокове та
поточне прогнозування і наукове передбачення майбутнього та реальностей його досягнення.
Антикризова політика менеджменту персоналу характеризується такими ознаками: вичікування, обачність,
обережність, агресивність, мобільність, гнучкість, адаптивність, орієнтація на виникаючі ситуації.
Ефективна антикризова політика менеджменту персоналу розробляється з урахуванням вітчизняного та
зарубіжного досвіду роботи з персоналом організації, а також критичного аналізу минулих криз.
Антикризова політика менеджменту персоналу повинна бути реалістичною, творчою, орієнтованою на сталий
розвиток організації, на залучення до роботи людей професійно підготовлених, з новаторськими задатками.
Важливою рисою антикризової політики є її комплексність, що базується на єдності цілей, принципів і методів
роботи з персоналом, враховує різні аспекти регулювання управлінських процесів (економічні, соціальні, соціальнопсихологічні, адміністративні й моральні та ін.).
Суттєвою рисою антикризової політики менеджменту персоналу є її раціональність та превентивність, що
носять попереджувальний характер, спрямований на запобігання кризових ситуацій, а також подолання трудових
конфліктів.
В умовах України кадрова політика повинна бути демократичною за цілями, соціальною базою, механізмом та
принципами менеджменту персоналу. Важливі такі її риси, як духовність і моральність, людяність і чесність,
громадянськість, які виявляються в діяльності керівників і рядових працівників. Антикризова політика та її здійснення
повинні спиратися на міцний законодавчий, правовий фундамент.
В організації повинна розроблятися антикризова стратегія менеджменту персоналу, яка передбачає [2]:
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 забезпечення основних організаційно-технічних умов, що сприяють найбільш ефективному менеджменту
персоналу, наприклад, використання раціональних форм організації праці;
 створення інформаційної бази менеджменту персоналу, в якій містяться всі дані про працівників,
наприклад, менеджер: його звички, особисте життя, з ким спілкується;
 удосконалення методів управління адміністративного, економічного і психологічного характеру;
 трудове ресурсне та фінансове забезпечення менеджменту персоналу, необхідне для підтримки та
розвитку кадрового напрямку діяльності організації.
Успішна реалізація антикризової стратегії менеджменту персоналу в організації відбувається на основі
розроблених тактичних оперативних та короткострокових планів. Наприклад, в Японії стратегія орієнтується на
стабільний склад персоналу, виховання та забезпечення лояльності робітників і керівних кадрів, систему "довічного"
найму, створення сприятливого психологічного клімату, розвиток творчої активності та змагання працівників.
У Франції парламент прийняв закон, що зобов’язує роботодавця розподіляти частину отриманого прибутку (8–
12%) серед працівників підприємства.
Система антикризового менеджменту організації створюється з урахуванням загальних та часткових
принципів [1].
Принципи менеджменту персоналу – це правила, основні положення та норми, яких необхідно дотримуватися
у процесі менеджменту для ефективного регулювання та координації людської діяльності. В них відображаються
об’єктивні тенденції, соціальні та економічні закони, наукові рекомендації суспільної психології, теорії менеджменту й
організації. Вони поділяються на загальні, що регулюють діяльність державних органів менеджменту в цілому;
специфічні, що визначають управління потенціалом у господарських організаціях; приватні, що регулюють
функціонування окремих сторін діяльності управлінського персоналу.
Принципи діють ефективно тоді, коли вони взаємодоповнюють один одного, будучи інтегрованими в цілісну
систему.
Використання принципів у антикризовому менеджменті персоналу дозволяє вчасно запобігати кризи,
ефективно керувати персоналом в умовах кризового стану організації, а також забезпечувати вихід організації з
кризового стану із мінімальними втратами.
В організації під час кризи потрібно планувати потреби в трудових ресурсах та формувати кадровий персонал
з метою скорочення чисельності промислово-виробничого персоналу. Планові скорочення чисельності персоналу
або підвищення ефективності роботи фахівців, професійних менеджерів є механізмом індивідуальної контрактації.
У кризовій організації необхідне переукладання контрактів з персоналом з урахуванням специфіки кризових
умов.
Отже, алгоритм антикризових дій керівництва організації у сфері мотивації персоналу містить такі дії [1, 2].
1. Докладно пояснити працівникам причини виникнення кризи та можливі наслідки, важливу їх роль у виході з
кризи і те, що тільки цілковита самовіддача допоможе вирішити поточні проблеми та досягти нових рубежів.
2. Запровадити систему прийняття рішень із залученням працівників до їх прийняття з більшою
відповідальністю та підвищеною мотивацією.
3. Поставити нові цілі та завдання з чітко сформульованими вимогами до персоналу і добитися адекватного
розуміння цих завдань. Цілі повинні бути досяжними, вимірними і прийнятними самими працівниками.
4. Матеріально стимулювати персонал через премії або зміну заробітної плати, щоб ні в кого не виникло
сумніву, що за такі гроші дійсно варто працювати продуктивніше.
5. Проводити навчання, щоб досягти мети, працюючи в нових кризових умовах, бо часу на виправлення
ситуації небагато.
6. На особистому прикладі показувати працівникам, як працювати: виконувати всі завдання з великою
самовіддачею, постійно роз’яснювати всім, які зміни відбуваються в організації.
7. Оповіщати про перші успіхи та результати виходу з кризи, показуючи ефективність наміченого курсу.
8. Зв’язок між діями і результатами повинен бути очевидніше. Це викличе прихильність і ентузіазм у
подальшій роботі.
9. Мотивувати працівників за максимально продуктивну роботу.
10. Менеджери вищої ланки повинні систематично оцінювати всі свої дії, спрямовані на подолання кризи.
Список використаних джерел:
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : учебник / М. Армстронг ; пер. с англ. – СПб.
: Питер-Юг, 2009. – 832 с.
2. Олійник, С. У. Теорія та практика менеджменту персоналу : підручник / С. У. Олійник ; Нар. укр. акад. – Х. :
Вид-во НУА, 2013. – 376 с.

78

Актуальні тренди економічного розвитку України: Матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю

УДК 338.242.2
КОНЦЕПЦІЯ TOTAL QUALITY MANAGEMENT ЯК ОДИН З ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ
НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ ЗБУТУ
Автор: Салітра Г.Р.
Науковий керівник: Іртищева І.О.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науковотехнічного розвитку та інтенсифікації економіки. Вона проходить період вдосконалення ринкових відносин, задля
яких важливими завданнями стають збереження промислового комплексу та його структурної перебудови,
збільшення виробничого та наукового потенціалів своїх регіонів.
На жаль, на даний момент економічна діяльність держави все одно залишається у стані дестабілізації, і, не
маючи необхідної концепції управління своєю діяльністю, зводять усі результати до мінімуму, знижуючи свої шанси
на достатню конкурентоспроможність як на зовнішньому ринку збуту продукції.

2,50
2,18

2,00
1,50
1,04

1,00
0,50

0,75

0,67

Динаміка
зовнішньоеко
номічних
зв'язків АПК
Південного
регіону
України

0,00
2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

Рис.1. Динаміка Зовнішньоекономічних зв’язків АПК Південного регіону України за 2009-2013 роки
Наприклад, як показано на Рис.1, в період з 2010 по 2012 роки відбувалося збільшення темпів росту
зовнішньоекономічної діяльності регіону, коли показник динаміки склав 1,04 та 2,18 відповідно, що каже про
зростання виробничих потужностей обраної території та зацікавленості з боку зовнішніх споживачів у продукції
даного виду. Але вже в період 2012-2013 років динаміка зовнішньоекономічних зв’язків Південного регіону в
аграрному комплексі знизилась, встановивши 0,67. При цьому, частка імпорту за всі товари та послуги, що були
надані країні, постійно зростала (незважаючи на зростання експорту держави) та становила 51,98% в середньому за
2010-2013 роки [2]. Це свідчить про наявність економічних та виробничих потужностей регіону, але з цим і про
відсутність певної стратегії або концепції, завдяки якої підприємства надалі будуть зберігати свою
конкурентоспроможність.
Але слід пам’ятати, що для кожної стратегії, концепції, системи тощо повинен існувати принцип єдності на
підприємстві. Тобто, кожний із працівників установи/організації/фірми має бути зацікавлений в її розробці, та,
відповідно, приймати участь у реалізації обраної концепції. Саме на такому принципі базується концепція Total
Quality Management (далі - TQM).
Концепція загального управління якістю (TQM) — це концепція, що передбачає всебічне цілеспрямоване!
скоординоване застосування систем та методів управління якістю в усіх сферах діяльності від досліджень і розробок
до обслуговування після продажу за участю керівництва і службовців усіх рівнів за умов раціонального використання
технічних можливостей.
Концепція TQM має міждисциплінарний характер. Це сукупність принципів, методів, засобів і форм управління
якістю з метою підвищення ефективності і конкурентоспроможності організації. Система TQM включає:
 контроль у процесі розробки нової продукції;
 оцінку якості дослідного зразка, планування якості продукції і виробничого процесу, контроль, оцінку і
планування якості матеріалів, що поставляються;
 вхідний контроль матеріалів та готової продукції;
 контроль та оцінку якості продукції і виробничого процесу;
 аналіз спеціальних процесів (спеціальні дослідження у сфері якості продукції);
 використання інформації про якість продукції та контроль апаратури, що дає інформацію про якість
продукції;
 навчання методам забезпечення якості, підвищення кваліфікації персоналу;
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 координацію робіт у сфері якості;
 використання циклу PDCA (plan-do-check-action);
 управління людським чинником шляхом створення атмосфери задоволеності, зацікавленої участі,
благополуччя і процвітання на фірмі, фірмах-постачальниках, у збутових і обслуговуючих організаціях, в акціонерів і
споживачів;
 розробку політики у сфері якості і т.д [3].
 Слід також пам’ятати, що ефективність TQM на підприємствах Південного регіону України, які працюють в
агропромисловому комплексі, залежить від ліквідації на ступних загроз на підприємстві:
 Управління тільки головною лінією. Управління - це важка робота; менеджер, який покладається тільки на
цифри, спрощує своє завдання. Менеджери повинні знати процес, бути залучені в нього, розуміти джерела
виникнення проблем і давати приклади їх вирішення своїх підлеглих;
 Оцінка діяльності на основі системи кількісних показників. Оцінка, яка використовує систему кількісних
показників, іноді призводить до класифікації, вимушених квот та іншим ранжирам, що викликає нездорову
конкуренцію, а це порушує командну роботу в межах організації. Замість використання таких систем, менеджерам
слід особисто коментувати індивідуальну роботу співробітників, щоб допомогти їм поліпшити її;
 Акцент на отримання короткострокових вигод. Керівництво ж має переконати співробітників, що
організації слід віддати перевагу тривалому і стабільному зростанню і вдосконаленню, а не короткостроковим
вигодам;
 Відсутність стратегії;
 Плинність кадрів [1].
Таким чином, головна ідея концепції TQM полягає в тому, що компанія повинна працювати не тільки над
якістю продукції, але й над якістю організації роботи в компанії, включаючи роботу персоналу.
Перевагою даної концепції є створення атмосфери ентузіазму та задоволення виконаною роботою із
залученням інструментів преміювання та нагородження за творчий підхід. Якщо невдачі в результаті експериментів
співробітників сприймаються як частина навчального процесу, співробітники перестають соромитися творчо
підходити до розробки нових ідей.
Замість того, щоб приховувати помилки від керівництва або відтягувати їх розголосу, що призводить до
переростання дрібних помилок у великі проблеми, співробітники терпляче підходять до вирішення проблем,
пробуючи виправити їх знову і знову. Якщо співробітники відчувають, що є частиною організації, вони відчувають
себе потрібними, робота приносить їм задоволення, що може в свою чергу підвищити її якість.
При загальному управлінні якістю широко застосовується командний підхід, що передає, з одного боку,
працівникам досвід вирішення проблем їх колегами і, з іншого боку, дозволяє їм застосувати свої знання і досвід в
ході спільних зусиль. Оскільки співробітники отримують досвід при командному вирішенні проблем, вони можуть
брати участь у перехресних секційних командах, які вирішують проблеми, що виходять за рамки можливостей
локальних груп. TQM дає організації більшу гнучкість у вирішенні проблем і підвищує якість умов роботи для всіх
співробітників.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ НА СУДОРЕМОНТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Автор: Сапонько Є.В.
Науковий керівник: Запорожець І.М.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Одним з інструментів управління підприємством є система бюджетного управління. Система бюджетного
управління - це технологія складання бюджетів, що дозволяє зв’язати діяльність підприємства з його стратегічними
цілями, планувати, організовувати, контролювати та мотивувати виконання бюджетів на підприємстві [3]. В
операційних системах підприємств використовуються різні моделі бюжетування в одних використовують процесноорієнтоване бюджетування в інших проектно-орієнтоване бюджетування.
Процесно-орієнтоване бюджетування - це управління бізнес-процесами та видами діяльності підприємства.
Бізнес процес - це систематизована послідовність виконання функціональних операцій для перетворення ресурсів
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організації в продукти та послуги, які є необхідними для споживачів. Процесно-орієнтоване бюджетування
характеризується наступними властивостями [2]:
1. Діяльність підприємства розглядається як сукупність бізнес-процесів. Кожен такий процес складається з
послідовних функцій (дій, операцій) з чітко регламентованою відповідальністю.
2. Виконання бізнес-процесів підлягає обов'язковій регламентації.
3. У кожного бізнес-процесу є внутрішній або зовнішній клієнт і власник. Власник бізнес-процесу є посадовою
особою, формальним лідером, тому він має необхідні повноваження, має в своєму розпорядженні необхідні для
реалізації процесу ресурси, управляє ходом бізнес-процесу і несе відповідальність за його результат.
4. Усі співробітники працюють як єдиний колектив знаючих спеціалістів, поділ на команди залежно від завдань,
досвіду та вмінь.
5. Стратегія процесного підходу зорієнтована на клієнта - задоволення потреб та очікувань споживача. До
підприємств, які використовують процесний підхід в управлінні, можна віднести підприємства машинобудування та
харчової промисловості.
Для ефективного управління ресурсами проекту використовують проектно-орієнтоване бюджетування.
Сутність проектного підходу, заключається в тому, що існує певний порядок дій, який розроблений командою проекту
(інженер проекту, керівник, контролер, бухгалтер тощо) та узгоджений між ними, і реалізація цих дій іде поступово,
крок за кроком. За кожним етапом слідкує кожний член команди, і вчасно управляє змінами. При управлінні
проектами основна увага має бути зосереджена на трьох аспектах реалізації проекту: строках, витратах та якості
результатів. Особливості проектно-орієнтованого бюджетування наступні [1]:
1. Організаційна структура як правило матрична або проектна.
2. Фінансова структура являє собою систему центрів відповідальності, в якій визначені їх підпорядкованість,
повноваження і відповідальність.
3. Кожен проект є центром фінансового обліку, що здійснює моніторинг реалізації проекту і несе
відповідальність за витрати проекту.
4. На основі аналізу фінансової структури розробляється система бюджетів, що включає такі елементи:
бюджети проектів, бюджети виробничих підрозділів, бюджети функціональних підрозділів, бюджет підрозділів, які
планують і виконують роботи по договорам за межами програм ремонту і будівництва суден, бюджет програми
розвитку.
5. Розробляється номенклатура показників для контролю процесів реалізації проектів і програм на всіх рівнях
фінансової структури.
Для
реалізації
процесно-орієнтованого
бюджетування
і
проектно-орієнтованого
бюджетування
використовуються інформаційні засоби, що зарекомендували себе на ринку інформаційних систем. Для управління
проектами ремонту суден використовуються такі системи як MS Project та PrimaVera, інтегрована облікова система
будується на базі системи 1С:Підприємство, для обробки бюджетів всіх рівнів використовується система Business
Studio.
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ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В МОРСЬКИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМАХ
Автор: Сенотрусова Н.О.
Науковий керівник: Фатєєв М.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
На сучасному етапі становлення України як суверенної європейської країни особливе значення отримує
фактор затвердження її як дієздатної морської держави.
Морські порти є складовою частиною транспортної інфраструктури країни. Від ефективності функціонування
морських портів, рівня їх технологічного оснащення та відповідності системи управління сучасним міжнародним
вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку.
Одним із завдань стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 є створення мережі морських
кластерів різного рівня: локальних, регіональних, національних, з міжнародною участю [1]. В країнах з розвиненою
ринковою економікою успішно розвивається практика використання кластерних систем, що забезпечує підвищення
підприємницької та інноваційної активності [2]. Кластерні системи здатні забезпечити об’єднання в виробництво
конкуренцію з кооперацією, це точки зростання і стимулятори технічного прогресу. Морські кластери забезпечують
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взаємодію морських транспортних і виробничих підприємств з органами влади, науковими та освітніми центрами, з
фінансово-кредитними установами.
В місті Миколаєві на базі морського наливного термінала ЕВЕРІ організовано регіональний кластер
«Миколаїв-1» з участю обласної адміністрації, підприємств автомобільного та залізнично-дорожнього транспорту,
НУК. Результати такої форми співробітництва підтвердили ефективність кластерного об’єднання: забезпечена
стійкість вантажопотоку через термінал, він став впевненим лідером по перевантаженню рослинних масел та меляси
в Україні [2].
Кластерним системам притаманні всі ознаки логістичних мереж: наявність матеріального, інформаційного та
фінансового потоків, що функціонально пов’язані між собою. Ця сукупність і є об’єктом логістичного управління [3].
Перед радою кластерної системи (РКС), що є суб’єктом управління, встає проблема функціонування в умовах
впливу значної кількості об’єктивних факторів. Різні групи зацікавлених осіб включають акціонерів та власників
підприємств та організацій – учасників кластера, співробітників, клієнтів, місцеву громадськість, владні структури
різного рівня.
І це не повний перелік. Перед РКС постає задача збалансувати суперечливі інтереси груп зацікавлених осіб,
необхідно управляти потенціально конфліктуючими інтересами учасників бізнес-системи. Крім того, необхідно
забезпечити баланс між фінансовими і операційними критеріями виміру ефективності діяльності кластеру, а також
між показниками попередніх періодів і майбутніми показниками.
Для вирішення сформульованих управлінських задач доцільно використовувати систему збалансованих
показників (СЗП) – інструмент стратегічного управління бізнесом на основі виміру і оцінки його ефективності по
спеціально підібраним показникам, що віддзеркалюють всі аспекти діяльності бізнесу, як фінансові так і нефінансові
[3]. Номенклатура СЗП може змінюватися на різних етапах життєвого циклу кластерної системи на основі аналізу
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.
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РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
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Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, г. Николаев
Статистические показатели занимают одно из важнейших мест в оценке, анализе, прогнозировании
устойчивого развития(УР) субъектов хозяйствования(СХ). Одним из таких показателей является индекс (І),
позволяющий судить о состоянии и изменении экономической, социальной или экологической хозяйствующих
систем. Основной целью введения І является оценка ситуации, события, прогноз развития сложившейся ситуации и
разработки её решения. В условиях глобализации экономики отсутствуют обоснованные количественные критерии,
позволяющие измерять степень УР государств, отдельных регионов и территорий, СХ. Можно выделить два
подхода к построению І: системы І, с помощью которых оценивают отдельные элементы развития: экологические,
социальные, экономические, демографические и др.; системы интегральных І, с помощью которых можно
комплексно судить о развитии страны, региона, отрасли, СХ. Сложность при агрегировании СИД в І состоит в
определении весов исходных показателей без утраты значимости и без субъективности. Для этого агрегированные
показатели подразделяются на следующие группы: социально-экономические; эколого-экономические; социальноэкологические; эколого-социо-экономические, др. Тогда индексов устойчивого развития(ИУР) может включать
системы: индексы (ОЭСР) организация экономического сотрудничества и развития; индексы управления
природопользованием, индексы экологоэкономические, индексы КУР [3].
Система индексов (ОЭСР) организация экономического сотрудничества и развития подразделяется на
несколько типов: І экологических показателей, оценивающие эффективность деятельности охраны окружающей
среды; отраслевые І – показатели, обеспечивающие интеграцию природоохранных мероприятий в отраслевую
политику развития; индексные
показатели из природоохранной отчетности, обеспечивающие: интеграцию
природоохранных мероприятий и отраслевой политики, устойчивость управления и использования природных
ресурсов.
Система индексов ОЭСР объясняет взаимосвязи между экономикой и окружающей средой, выявляет
экономико-экологические и социально-экологические взаимосвязи.
Система индикаторов ОЭСР - это модель «давление-состояние-реакция (ДСР)». Модель ДСР реализуется:
рабочая сила, человек своей деятельностью оказывает «давление» на окружающую среду и изменяет количество и
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качество природных ресурсов («состояние»); общество реагирует на эти изменения путём изменения
государственной политики, изменениями общественного сознании и поведения («реакция на давление»). [3]
Системы индексов КУР ООН
Одна из самых полных по охвату систем ИУР разработана комиссией по УР. Индексы детализированы на
группы: индексы социально-устойчивого развития; І экономически-устойчивого развития; І экологически- устойчивого
развития (характеристики воды, суши, атмосферы, других природных ресурсов, отходов); І институциональноустойчивого развития (программирование и планирование политики, научные разработки, международные правовые
инструменты, информационное обеспечение, усиление роли интеллектуальных групп населения).
Предложенные в проекте І требуют специальных преобразований, приспособления к конкретным условиям, а
в некоторых случаях — расширения для отдельных стран, отраслей, регионов, субъектов хозяйствования. І следует
детализировать на категории с учетом их целевой направленности: І — движущая сила развития, характеризующие
трудовую деятельность, процессы и характеристики, которые влияют на устойчивое развитие; І состояния,
характеризующие текущее состояние различных сторон устойчивого развития; І реагирования, позволяющие
осуществлять политический или какой-либо другой способ реагирования для изменения текущего состояния.
Система индексов повышения эффективности правления природопользованием
Среди систем ИУР, следует отметить систему индексов, разработанную для улучшения управления
природопользованием в Центральной Америке. Данная система была разработана совместно с Всемирным банком,
Программой ООН по окружающей среде, Международным Центром тропического сельского хозяйства.
Использование системы возможно на глобальном, региональном и локальных уровнях. Отличительной чертой
данной системы стала наглядность результатов, так как представление І рассматривались, рассчитывались как
геоинформационные системы [4].
Система эколого-экономического учета
Система индексов эколого-экономического учета (СЭЭУ) была предложена Статистическим отделом
Секретариата ООН в 1993 году. Целью системы эколого-экономического учета является оценка экологического
фактора в национальных статистиках. Природоохранной направленностью СЭЭУ объясняются её особенности:
использование СИД в натуральном измерении, самостоятельный, взаимосвязанный по отношению к традиционной
системе национальных счетов, характер; рыночных, нерыночных методов оценки.
Эколого-экономический учет - вспомогательная система, расширяющая потенциал национальных счетов, но
не рассматривающая в качестве альтернативы национального счетоводства [2]. Затрагивает включение в
национальное богатство наряду с капиталом, произведенным трудом рабочей силы, природного капитала, дает
возможность оценить экологические затраты (истощение и воздействие на качество природных ресурсов).
Природный капитал включает возобновляемые ресурсы (например, леса), и не возобновляемые (почва и
подпочвенные активы), экологические услуги.
Показатель «истинных сбережений» был предложен В.Б. Истинные сбережения - это скорость накопления
национальных сбережений с учетом истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды.
Концепция «истинных сбережений» связана с креативным инновационным подходом к измерению и оценке
национального богатства стран. ВБ рассчитаны значения показателей величины природного капитала,
произведенного физическим или искусственным методами, социального капитала, показатели их доля в совокупном
национальном богатстве страны. Доля природного капитала в национальном богатстве в среднем для более чем
100 стран мира составляет 2-40 %; доля трудового капитала— 40-80 %. В развитых странах доля природного
капитала в национальном богатстве в среднем не превышает 10 %, в то время как доля трудового
капитала составляет более 70 %. Для стран с низкими доходами на душу населения удельный вес
сельскохозяйственной составляющей в природном капитале составляет 80 %, в странах с высокими доходами
населения этот показатель не превышает 40 %. [3]
Индексные статистические показатели, используемые с системных позиций, занимают являются одними из
основных оценочных показателей, характеризующих управление устойчивым развитием.
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сельских территорий http://lib.usue.ru/resource/free/12/s353.pdf
4. indicators of Sustainable Development, UN Department for Policy Coordination and Sustainable Development,
December, 2004.

83

Актуальні тренди економічного розвитку України: Матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю

УДК 502.131.1:658
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Авторы: Сыпко Т. Д., Гришина Н.В.
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, г. Николаев
Стремление к устойчивому экономическому росту является необходимым условием выживания и развития
хозяйствующего субъекта в конкурентной среде. Этому процессу противостоит экономическая дестабилизация,
когда имеет место резкое нарушение равновесия, разбалансированность хозяйственных отношений. Для
нейтрализации негативных воздействий и восстановления устойчивого эффективного развития необходимо умело
использовать все инструменты механизма хозяйствования. Наибольших успехов добиваются структуры, способные
восстанавливать состояние равновесия после какого-либо воздействием внешней среды, которое проявляется в
отклонении параметров системы от нормального значения.
На всех уровнях управления хозяйственными субъектами главной целью является достижение устойчивого
развития экономики Украины, которое характеризуется увеличением в динамике основных статистических
индикаторов (на уровнях страны и регионов) и конечных показателей (на уровнях отрасли и предприятий) в
определенных размерах и в оптимальном соотношении между ними [2].
Стратегические подходы экономического развития Украины требуют оценки, анализа глобальных рыночных
условий, в которых возрастает реализация самостоятельности, юридической ответственности субъектов
хозяйствования (СХ) с различными формами собственности в процессах принятия и реализации управленческих
решений за результаты собственной производственно–хозяйственной деятельности. При прогнозировании
руководители различных иерархических уровней должны разрабатывать альтернативно-адаптированные к
конкретной отрасли, группе СХ, их производственным мощностям варианты оценки эффективности управления
развитием, чтобы оказывать влияние на повышение точности получаемых результатов. Проблема оценки
эффективности управления устойчивым развитием СХ существует и СХ в процессе функционирования в динамично
изменяющейся рыночной среды постоянно сталкиваютсяс этим. СХ должны учитывать, что мероприятия по
повышению эффективной производственно–хозяйственной деятельности направлены на стабилизацию и
укрепление рыночных сегментныв и позиций СХ, рост его конкурентоспособности как по номенклатуре-ассортименту
(продукции, работ, услуг), по отдельным их направлениями деятельности, так и СХ в целом [3].
Показатели эффективности управления устойчивым развитием СХ (ПЭУсх) можно объединить, используя
системный подход, в три группы субпоказателей: (ПРСиПсх) показатели, характеризующие рыночные сегментны и
позиции СХ; (ПН-Ап,р,ус.сх) показатели, характеризующие конкурентоспособность номенклатуры-ассортимента
(продукции, работ, услуг); (ПМДсх) показатели, характеризующие маркетинговую деятельность СХ. Каждому из
субпоказателей соответствует собственный сводный критерий оценки, который состоит из значений - элементов,
характеризующих сторону развития хозяйствующего субъекта. Система критериальных показателей эффективности
управления устойчивым развитием требует от менеджмента: конкретизации использования, инструкции по его
реализации, системы показателей оценки, алгоритм действий оценки, описание их способа и последовательности.
К1 (ПРСиПсх) показатели, характеризующие рыночные сегментны и позиции СХ: доля СХ на рынке (ДРсх),
сегменты и позиции на рынке, их развитие (СиПРсх); потребности рынка (ПРн-а п,р,уссх) в номенклатуреассортименте (продукции, работ, услуг);
К2 (ПН-Ап,р,ус.сх) показатели, характеризующие конкурентоспособность номенклатуры-ассортимента
(продукции, работ, услуг): качество изготавливаемой продукции, работ, услуг( Кн-ап,р,ус,сх); соотношение цен (СЦна п,р,у сх) по номенклатуре-ассортименту (продукции, работ, услуг);
К3 (ПМДсх) показатели, характеризующие маркетинговую деятельность СХ: показатель объема реализации
по номенклатуре-ассортименту (продукции, работ, услуг), физических единиц (ОРн-а сх); структура себестоимости в
цене реализации (ССЦРсх); структура дебиторской задолженности в выручке от реализации (СДЗв ВРсх);
оборачиваемость запасов готовой продукции (ОЗГПсх); рекламоотдача (РОсх) [4].
В оценке эффективности управления устойчивым развитием СХ следует исходить из формирования
критериев оценки. В качестве таких индикаторов следует использовать предлагаемые три группы субпоказателей
эффективности, отражающих устойчивость развития СХ: (ПРСиПсх), (ПН-Ап,р,ус.сх), (ПМДсх). Для общей оценки
конкурентоспособности каждому параметру присваивается балл и удельный вес этого параметра. Сводный анализ
реализуется при расчете интегрированного коэффициента (Кк): КИ = (∑Бі * УВпарі.) : ∑Бб.м. (1), где Бі - балл
каждого параметра; Бб.м - общая сумма баллов базовой модели; УВпар і - удельный вес этого параметра в общей
оценке;

,
(1)
Сформурируем технологию оценки - последовательное описание действий по использованию системного
подхода эффективности управления устойчивым развитием СХ:
1. Начало
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2. Критерии оценки
3. К1 (ПРСиПсх) ; К2 (ПН-Ап,р,ус.сх); К3 (ПМДсх);
4. Свободные ПЭУР: К1,К2,К3
5. Расчет критериев оценки
5.1. К1 (ПРСиПсх) расчет: мероприятия, укрепляющие рыночные сегменты и позиции;
5.2. К2 (ПН-Ап,р,ус.сх) расчет: мероприятия, укрепляющие конкурентоспособность продукции;
5.3. К3 (ПМДсх) расчет: мероприятия, укрепляющие маркетинговую деятельность.
6. Управление устойчивым развитием.
Каждой из групп субпоказателей соответствуют сводные показатели эффективности – К1, К2, К3,
представляющие собой функциональную зависимость от частных величин.
На следующем этапе выполняется последовательный расчет критериев оценки эффективности управления.
В том случае, если какой-либо из показателей имеет отрицательную динамику за период исследования,
принимаются управленческие решения, направленные на повышение эффективности мероприятий в данной сфере
деятельности предприятия. После каждого блока управленческих решений следует возвращаться в исходной
положение – проводить расчет показателей эффективности и повторить весь цикл. Такие шаги выполняются
последовательно для каждого из критериев, чтобы исключить негативное влияние управленческих решений по
одному из критериев на другой.
В том случае, если все рассчитанные показатели имеют положительную динамику за период исследования,
управление устойчивым развитием предприятия признается эффективным.
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УДК 6578.02.7

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УКРАИНЫ: ПЕРСПЕКИТВЫ РАЗВИТИЯ
Авторы: Сыпко Т.Д., Мамедов И. А.
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, г. Николаев
Необходимость развития Украины, стремящейся к реализации европейских ценностей, связана с отраслью
судостроения.
В стране существуют базовые природные условия, сами субъекты хозяйствования –
судостроительные предприятия. Но системный подход к их развитию требует принятия управленческих решений
руководством, основанных на концептуальных инновационных подходах в управлении судостроением. Европейская
интеграция Украины как самостоятельного, демократического государства, должна основываться приоритетах и
показателях перспективного развития. Это могут быть критерии эффективности, как экономические, так и рыночные,
социальные; гибкость, оперативность и адаптивность системы управления отраслью, ее субъектами
хозяйствования. Инновационным средством реанимирования деятельности предприятий судостроения является
такая категория как контроллинг (КГ). Чтобы внедрять модели КГ (оперативного, стратегического, др.) на этих
предприятиях, следует решить ряд проблем к которым можно отнести:
 внешняя структурно - пространственная несогласованность, низкий уровень коммуникативности между
руководителями судостроительных предприятий, расположенных по городам, регионов страны;
 внутренняя структурно - пространственная несогласованность между руководителями отделов
судостроительных
предприятий
(производственных,
финансовых,
маркетинговых
отделов),
несущих
ответственность непосредственно за финансово- экономические результаты;
 сложная процедура, иногда невозможная получения системно- корректных информационных данных для
принятия управленческих решений, содержащихся в традиционных видах учета: бухгалтерском, оперативном,
статистическом;
 трудности создания мотивированной заинтересованности инвесторов (в оптимальной отдачи от
вложенных средств) с точки зрения законодательства Украины: как в долгосрочном, так и в краткосрочном периодах
времени.
Формально контроллинг можно разделить на стратегический и оперативный, где стратегический контроллинг
направлен: на перспективные цели, потенциалы, сильные и слабые стороны судостроительных предприятий. А
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оперативный ориентирован на достижение эффективных краткосрочных целей: рентабельность, затраты,
производительность, то есть оптимизацию схемы «объем - затраты – финансовый результат в виде прибыл». Но
основная цель построения системы КГ является управление стоимостью на судостроительных предприятиях в
интересах инвесторов, акционеров (то есть всех тех, кто вложил свои денежные средства). Поэтому роль КГ не
просто фиксировать финансовые результаты и обеспечивать руководство необходимой информацией для
обоснования управленческих решений, а сосредоточиться на долгосрочных денежных потоках, исходя из
стоимостных показателей. КГ призван оценивать результаты деятельности судостроительных предприятий с точки
зрения инвестирования денежных средств, которые или дают прибыль, превышающую альтернативные затраты
привлечения капитала или убыток. Для этого применяется метод дисконтированного денежного потока, который
основан на простой концепции, согласно которой инвестиции в судостроительные предприятия добавляют
стоимость, если их отдача (рентабельность) превышает отдачу от инвестиций с такой же степенью риска. Такая
простая концепция позволяет наиболее точно отразить реальную эффективность бизнеса, как в целом, так в
отдельных его сферах. Внедрение системы КГ должно происходить в начале процесса восстановления
реанимирования судостроительных предприятий (СП), так как в КГ объединены элементы организации и
управления деятельностью судостроительных предприятий. Менеджеры СП в Украине оценивают значение
системы КГ при усиливающейся конкуренции на рынке, где существуют возможности снижения объемов продаж. В
рыночной экономике, с ее конкуренцией, выигрывает то предприятие, которое добивается цели с наименьшими
затратами. В этом проявляется основное преимущество системы КГ.
КГ – это более адаптивная система учета, позволяющая решать в бухгалтерии проблемные задачи.
Например, бренд судостроительных предприятий, который трудно поддается количественному измерению его
стоимости. На предприятиях – бренд это актив, механизмы формирования которого описаны в учетном
законодательстве и нормативной базе. В национальном стандарте бухгалтерского учета № 8 «Нематериальные
активы», к нематериальным активам (НЕМА), относятся права на знаки для товаров и услуг – товарные знаки,
торговые марки, фирменные названия и отдельная группа НЕМА – гуд-вилл, и т. д. То есть о бренде здесь речь не
идет. Но фактически, торговый знак с гуд-виллом - это и есть бренд. Основными видами поступления НЕМА
являются их приобретение, создание силами предприятия либо привлечение сторонних исполнителей на
договорной основе, приобретение на условиях обмена, поступление в счет вклада в уставный капитал предприятия,
безвозмездное поступление, осуществление совместной деятельности. [1] Но НЕМА, полученный в результате
разработки, отображают в балансе. При соблюдении условий, что СП имеет: намерение, техническую возможность
и ресурсы для доведения НЕМА до состояния, в котором он пригоден для реализации и использования;
возможность получения будущих экономических выгод от реализации (использования) нема; информацию для
достоверного определения затрат, связанных с разработкой НЕМА. [2]
Определение гуд-вилла как превышение стоимости приобретения над частью покупателя в справедливой
оценке приобретенных идентифицированных активов и обязательств фактически означает, что гуд-вилл торгового
знака или предприятия может появиться только, если происходит купля-продажа актива или всего предприятия. То
есть оценка бренда может быть осуществлена только в ситуации продажи марки. Тоже касается и гуд-вилла СП. Это
существенный недостаток с точки зрения внутреннего менеджмента СП. Оценить накопленный гуд-вилл СП и бренд,
сформированный в процессе работы предприятия, бухгалтерский учет не имеет возможности. Причем эта ситуация
касается как украинских стандартов бухгалтерского учета, так и международных. Бренд – это продукт плюс
добавленная стоимость. Ее величина становится очевидной, когда один и тот же продукт продается под разными
ярлыками. Разница между размером прибыли, которую получает предприятие от продаж продукта и бренда, и будет
определять количественную оценку добавленной стоимости. Таким образом, добавленная стоимость это основа
будущих денежных потоков, которые определяют стоимость предприятия. [3, 4]
Выводы. Как показывает украинская практика покупки предприятий и брендов, данные КГ предоставляют
потенциальным инвесторам более корректную информацию для принятия решений о направлении инвестиций.
Можно выделить некоторые этапы внутренней системы КГ СП: определение объектов учета; классификация затрат
по выбранным объектам учета; выбор базы распределения общих затрат, которые невозможно четко
идентифицировать с конкретными объектами; создание модели финансово-управленческой системы; формы и
график документооборота. Сложность при построении системы КГ состоит в определении, что будет объектом учета
и степени его детализации. Для СП отдельной проблемой является правильность формирования производственной
себестоимости. Степень детализации в системе КГ должна приводить к оценке стоимости СП, так как их стоимость
является определяющим фактором эффективности менеджмента, маркетинга, производства, технологий и
финансов. Инструментом создания стоимости является КГ с постановкой финансовых целей, эффективной
структурой капитала в пределах судостроительных предприятий.
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УДК 502.2 (477.73)
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОНІТОРИНГУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Автори: Трохименко А.Г., Сухарева А.С.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м Миколаїв
Стан водного середовища постійно змінюється. Ці зміни мають різний характер, напрямок та величину,
нерівномірно розподіляючись в навколишньому середовищі у часі та просторі. У останні роки найбільш вагомим є
антропогенний вплив, що призводить до збільшення навантаження на водні екосистеми, інколи спричиняє повну
деградацію цих систем. Негативні результати антропогенного впливу пов’язанні як неправильним інженернотехнічним обґрунтуванням використання водних ресурсів, так і з помилками у екологічній політиці підприємства або
регіону.У цій ситуації стає дуже важливою організація контролю за станом природного середовища, його
безперервними змінами та тенденціями. Засобом для отримання, обробки, зберігання і відображення (передача)
такої інформації, що буде основою для прогнозів та для здійснення екологічно безпечних і економічно ефективних
рішень є екологічний моніторинг.
Отже, проблеми аналізу різних типів вод не втрачають своєї актуальності. Внаслідок великого числа
нормованих показників практично неможливо дати надійну оцінку якості води, використовуючи тільки інформацію про
вміст у ній окремих компонентів. У цьому випадку треба було б визначити більш двох тисяч параметрів, що технічно
важко і економічно недоцільно. Тому основу системи оцінки якості вод становлять так звані узагальнені показники.
Один з них є окиснюваніть компонентів води. Визначення цього показника необхідна для контролю кисневого вмісту
водойм, питних та стічних вод, акваторій портів та суднобудівних підприємств.
Окиснюваність домішок води зазвичай характеризується БСК (біохімічне споживання кисню), ХСК (хімічне
споживання кисню) і ЗСК (загальне споживання кисню). Найбільш широко поширений дихроматний метод
визначення ХСК (ХСКСr). Всі стандартні методи визначення окиснюваності вод мають ряд суттєвих недоліків (значна
тривалість аналізу, дорогі реактиви, висока ймовірність помилок через складність аналізу тощо). В останні
десятиліття з’явилися роботи, що описують визначення ХСК в умовах фотокаталізу. Фотокаталіз – один з напрямків
фотохімії – науки про хімічні перетворення речовин під дією електромагнітного випромінювання; це процес, в ході
якого відбувається зміна швидкості або механізму хімічних реакцій під дією світла в присутності речовин,
поглинаючих кванти світла – фотокаталізаторів.
Проведені дослідження були здійснені для вивчення можливості використання гетерогенного фотокаталізу
для визначення окиснюваності вод. В розглянутих методиках, що вивчалось фотокаталітичне окиснення в системах
нано-TiO2-УФ-K2Cr2O7, та з використанням плівки нано-TiO2 на кварці, F–-нано-TiO2-УФ-KMnO4, нано-TiO2-УФCe(SO4)2 було виявлено ряд недоліків.
На кафедрі екологічної хімії та екологічній лабораторії НУК проводяться дослідження фотокаталітичної
системи нано-TiO2–УФ–K2Cr2O7. Було удосконалено на основі цих методик деякі параметри.
Для порівняння ефективності використання розробленої методики визначали ХСК в системі нано-TiO2-УФK2Cr2O7 та арбітражним методом. У наших дослідженнях використані речовини з відомими концентраціями та ХСК:
етиловий спирт, ацетатна кислота, глюкоза, лаурілсульфат натрію, молочна кислота, гліцерин, гліцин, бензол,
толуол (табл.1). Також як об’єкти моніторингу для визначення ХСК обрали природні води річок Південний Буг, Інгул
та Бузького лиману в заздалегідь обґрунтованих місцях відбору (табл. 2,3).
Таблиця 1
Порівняння окиснюваності вибраних органічних речовин
Назва
ХСКарб ХСК*арб ХСКфк
Глюкоза
97
‒
98
Етанол
37
94
99
Ацетатна кислота
Лаурілсульфат натрія
Молочна кислота
Гліцерин
Гліцин
Бензол
Толуол

7

95

91

21
37
100
100
19
19

72
81
‒
99
19
56*

94
95
99
92
97
93
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Таблиця 2

Результати досліджень за квітень місяць 2014 року
Водний об’єкт
Дата

р. Інгул

р. Південний Буг

Бузький лиман

ГДК

07

14

21

28

07

14

21

28

07

14

21

28

ХСКфк, мгО·дм-3

125

128

127

129

128

139

137

139

148

140

136

147

ХСКарб, мгО·дм-3

115

122

119

124

123

130

127

133

140

132

131

139

Показник

Водний об’єкт
Дата
Показник
ХСКфк, мгО·дм-3
ХСКарб, мгО·дм-3

05
130
120

Результати досліджень за травень місяць 2014 року
р. Інгул
р. Південний Буг
Бузький лиман
12
19
26
05
12
19
26
05
12
19
26
128
123

125
118

128
115

138
130

135
127

137
128

138
133

143
135

148
141

149
137

146
139

30

Таблиця 3
ГДК
30

В результаті проведеного експерименту визначення ХСК в системі нано-TiO2-УФ-K2Cr2O7 було визначено, що
дана методика добре оптимізована для важко окиснюваних речовин. Експеримент показав, що при окисненні
досліджуваних речовин в умовах фотокаталітичної мінералізації, арбітражної методики з каталізатором та без нього
є найкращий результат за розробленою в НУК методикою. З таблиці 1 видно, що важко окиснювані речовини ‒
етанол, ацетатна кислота, лаурілсульфат натрія, бензол, толуол майже повністю окислюються, в той час як за
арбітражною методикою відсотковий вихід цих речовин в середньому складає 20 %.
Висновки: У проведених дослідженнях хімічного споживання кисню для реальних вод річок Інгулу, Південного
Бугу та Бузького лиману з використанням арбітражної методики та гетерогенного фото каталізу визначено, що
отримані значення мають високу кореляцію (К1=0,97 - квітень; К2=0,96 - травень) зі значеннями арбітражної
методики. Методику, що розроблена в НУК на кафедрі екологічної хімії можна надалі використовувати для
моніторингу природних та стічних вод. Вона є економічно вигідною у фінансовому та часовому плані.

УДК 334.764 : 005
МОРЕГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ ВІД СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ ДО СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Автор: Трунін К.С.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Поняття «технологія» звичайно розглядається у зв'язку з конкретною галуззю виробництва. Розрізняють
технології: проектування й конструювання, одержання конкретного продукту, будівництва, хімічні й соціальні. Є
технології обробки інформації, штампування металу й друкування грошей, банківської й страхової справи, а також
просування до влади. У результаті здійснення технологічного процесу, що складається із сукупності технологічних
операцій, відбувається якісно-кількісна зміна оброблюваних матеріалів, їхньої форми, будови, матеріальних
(технічних) і споживчих властивостей. Технологією також називають самі операції видобутку, переробки,
транспортування, складування, заощадження, передачі прав володіння, продажу й т.п., які є частиною виробничого
процесу.
Завданням технології є виявлення фізичних, хімічних, механічних, комерційних, соціальних, екологічних та
інших закономірностей про природу перетворення оброблюваних середовищ із одного виду в іншій з метою
визначення й використання в широкій практиці найбільш ефективних виробничих процесів. Відбиття їхніх тимчасових
тенденцій дозволяє здійснювати прогнозування напрямків і темпів розвитку технологій і виробництва.
Сучасні технології промисловості базуються на основі системного підходу, технологія видає всі початкові
матеріали для економіки, статистики, матеріального обліку цінностей, машин, механізмів, споруд, а також
оцінювання ефективності виробництва тих чи інших видів продукції [1].
Взагалі системний підхід у менеджменті запропонував професор Гарвардського університету Честер Барнард.
В 1938 році він видав свою працю «Функції керівника». Головна ідея: організація — це система спеціально
скоординованих дій, де керівник є головним стратегічним фактором [2].
У процесі конкурентної боротьби підприємств за ринок роль технології зростає значними темпами.
Застосовувані методи менеджменту реалізуються підприємствами під впливом змін внутрішнього й зовнішнього
середовища. Зріс вплив політичних, соціальних і інших умов на менеджмент підприємств, що не завжди встигає
адаптуватися до змін зовнішнього середовища, особливо це характерно для ринкових умов України [3].
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З літератури [3] відома поява нової сфери діяльності підприємств, що одержала назву "менеджмент
технологій", або "менеджмент технологічних ресурсів". Модель менеджменту технологічних ресурсів базується на
шести ключових функціях: активних (оптимізації, збагачення й захисту) і підтримувальних (інвентаризації, оцінюванні й
спостереженні).
Мета оптимізації - постійно піклуватися про одержання користі від технологічного потенціалу. Мета збагачення досягати росту технологічного потенціалу (уникати його девальвації). Мета захисту - вживати заходів для захисту від
зовнішніх і внутрішніх погроз (введення нововведень без їхнього захисту обертається даруванням своїх ідей
конкурентам). Інвентаризація передбачає, що необхідно знати потенціал технологічних ресурсів, яким треба
управляти. Оцінювання означає вміння визначати вартість технологічних ресурсів.
Мета спостереження ─ проводити виявлення небезпечних сигналів із внутрішнього й зовнішнього середовища.
Основна теза прихильників менеджменту технологічних ресурсів: "Ресурси підприємства (персонал і сфера керування;
фінансові; технічні й технологічні; маркетингові й комерційні) приблизно рівноцінні".
У місію менеджменту технологічних ресурсів входить керування технологічними ресурсами; їхня розробка,
придбання, використання, експлуатація й відмова від технологічних систем наприкінці їхнього життєвого шляху
(утилізація).
Основним завданням технологічного менеджменту є керування впливом технології на менеджмент
підприємства для того, щоб продати товар краще, швидше, дешевше й забезпечити підприємству правильну
орієнтацію в інноваційному процесі.
Таким чином, технологічний менеджмент як метод керування технологічним потенціалом виробничої системи
характерний для таких підприємств, для яких технологічні системи є не тільки споживаними, але й створеними на
підприємстві [3]. При цьому технологія є стратегічною рушійною силою на підприємстві. Розроблювачі технологій,
створюючи їх, переслідують наступні цілі: підвищити конкурентоспроможність своєї продукції; викликати попит на саму
технологію, перетворивши її на товар. У другому випадку підприємство значну частину фінансових ресурсів, персоналу
направляє на виконання науково-дослідних розробок, намагаючись при цьому підтримувати високий рівень товарообігу.
Персонал таких підприємств має більше високий відсоток інженерного состава. Для таких підприємств характерним є
технологічний менеджмент, тому що технологія на підприємствах є вирішальної.
Вплив технології залежить від положення технології в стратегії підприємства [4]:
 технологія займає провідне місце в стратегії підприємства: вона дозволяє генерувати нові вироби або
нові послуги, перетворює організаційну структуру в систему постійних інновацій;
 технологія займає місце звичайного компонента розвитку підприємства, прискорюючи інновацію в
процесах і у виробах;
 додавання технологічної змінної до вже наявної ("виріб" і "ринок") веде до більше тонкої сегментації
ринку;
 поняття технологічної придатності стає таким же значним, як і дослідження попиту з боку споживачів.
Структура морегосподарського комплексу (МГК) України (кількість його галузей), є доволі складною, що
пояснюється складністю утворення такого складного організму як Світовий океан [5,6]. Звичайно, що освоєння
Світового океану та морів потребує великої кількості технологій. Запропонована класифікація МГК України базується
на існуючій структурі економіки України. У різних країнах існує свій підхід до питання класифікації та структури МГК,
враховуючи національні особливості (географічні та демографічні умови, структу ру економіки, членство в економічних
організаціях і т. п.). Автор намагався звернути увагу на проблему й важливість визначення й виокремлення галузей МГК,
особливо в умовах переорієнтації господарств регіонів, які мають вихід до Чорного та Азовського морів.
У МГК України використовуються як спеціальні технології, властиві тільки МГК (наприклад, суднобудуванню),
так і ті, що використовуються у багатьох галузях промисловості, тобто є універсальними. У зв'язку з цим
запропонована класифікацію систем технологій МГК [7]. Класифікація здійснюється за галузевою ознакою (скоріше
це групи галузей). Технології розбиті на технології одержання матеріалів, які є загальними або універсальними для
всіх галузей (наприклад, технології одержання заготівок для комплектуючих (листового прокату, профілів і т.п.);
підготовчі технології галузі (наприклад, технології виготовлення комплектуючих і технологічного оснащення;
технології галузі (наприклад, технології складання секцій корпуса й надбудови судна).
Висновки. Звичайно, як будь-яка складна система, системи технологій отримали необхідність створення
поняття «технологічний менеджмент», як один з видів така званого «галузевого менеджменту» (наприклад,
фінансовий менеджмент, торговий менеджмент, інвестиційний та інноваційни менеджменти та ін.), який у свою чергу
подіялється на цілий ряд інших галузевих менеджментів. Тобто ми можемо говорити про утворення систем
менеджменту взагалі й у системах технологій окремо. Таким чином, МГК України потребує нового підходу до
управління галузями та створення менеджменту МГК.
Список використаних джерел:
1. Системи технологій. Навчальний посібник. / В.Г. Шкурупій, Ф.В. Новіков, Ю. В. Шкурупій. – Харків: Вид.
ХНЕУ, 2008. – 480 с.
2. Соловйова, Л.В. Путівка в менеджмент ЗЕД [Текст] / Л.В.Соловйова, В.А. Міщенко. – Х.: Фактор, 2008. – 384
с.

89

Актуальні тренди економічного розвитку України: Матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю

3. Яхно, Т.П. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник [Текст] / Т.П. Яхно, І.А. Лапшина. - Львів:
"Компакт-ЛВ", 2005. - 304 с.
4. Панченко, Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид. [Текст] /
Є.Г. Панченко. – К.: КНЕУ, 2007. – 468 с.
5. Структура морегосподарського комплексу України [Текст] / Технології та методи піднесення економіки
України, 29-30 травня 2014 р. // Збірник матеріалів Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною
участю. – Миколаїв: НУК, 2014. – 132 с. (с. 22).
6. Структурування морегосподарського комплексу України. // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: Нук,
2014. - №1(451). – 136. (с. 120 – 125).
7. Системи технологій морегосподарського комплексу України. Інновації в суднобудуванні та океанотехніці:
матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв, НУК, 2014. – 608 с. (с. 458-464).

УДК 332.135+339.9
ВПЛИВ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ СТРУКТУР НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СУДНОБУДІВНИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ
Автор: Трушлякова А.Б.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Значна роль у реалізації Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2020 року відведена вищій
школі, як джерелу інтелектуального потенціалу суспільства. У сучасних умовах розвитку системи взаємодії держави,
бізнесу, науки та освіти в суднобудівній галузі признана ефективною методологія кластерного підходу [1].
Кластер виступає як організаційна форма регіональних науково-виробничих систем, створюваних на умовах
партнерства освітніх установ, роботодавців та виробничого, ресурсного, інфраструктурного потенціалу, залучення
адміністративних ресурсів з метою соціально-економічного розвитку певних галузей промисловості. Суднобудівний
кластер відноситься до кластеру галузевого типу, метою створення якого є формування ефективної системи
взаємодії і кооперації суднобудівної та судноремонтної галузей і науково-освітнього сектора для підвищення
конкурентоспроможності промисловості та економіки регіону в цілому.
Потенційних учасників суднобудівного кластеру можна розділити на три групи:
1.
Підприємства та організації, що забезпечують розробку, проектування , будівництво суден, їх
ремонт та модернізацію.
2.
Наукові та освітні структури.
3.
Регіональна влада.
Наукові та освітні структури є важливим елементом кластеру. Вищи навчальні заклади забезпечують
учасників кластера інноваціями, що є результатами досліджень і розробок, а також фахівцями, кваліфікованими
кадрами в області відповідних наукомістких технологій [2]. Основним напрямком взаємодії ВНЗ і інших організацій
кластера, є підготовка фахівців для підприємств кластера. В рамках даного напрямку ВНЗ зазвичай бере на себе
забов’ язання з моніторингу ринку праці в цілому або того сектора, в якому здійснюють свою діяльність організації
кластеру. Це дозволяє актуалізувати потреби організацій кластера в молодих фахівцях, здійснити перепідготовку та
підвищення кваліфікації кадрів, оцінити існуючий освітній потенціал ВНЗ по задоволенню цієї потреби.
Внесок наукових та освітніх структур в галузевий розвиток, а також у діяльність кластера здійснюється в
наступних напрямках:
•
розвиток системи безперервної освіти;
•
здійснення досліджень і розробок в інтересах підприємств кластера;
•
спільна реалізація галузевих науково-дослідних проектів;
•
розвиток організаційних механізмів кооперації учасників кластера
(діяльності організацій кластера в науково-освітній сфері за певними сферами функціонування кластера);
•
організація практик і стажувань студентів на базі організацій кластера;
•
організація професійних ярмарків кар’єри.
Зазначені напрями взаємодії націлені на досягнення відповідності між знаннями, навичками та
компетенціями випускників вищого навчального закладу та кваліфікаційними вимогами до фахівців з боку організацій
кластеру.
Список використаних джерел:
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УДК 330.4 : 330.341.1
ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИБОРУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Автори: Тубальцева Н.П., Тубальцева С.А.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
В сучасних умовах успішна інноваційна діяльність неможлива без активного використання нових знань.
Отримання нових знань стає все більш затратним громадським задоволенням, проте в останнє десятиліття
відзначається новий підйом інтересу до осмислення ролі науки в процесі економічного розвитку.
Водночас зв'язок між додатковими витратами на підвищення науково-технічного потенціалу і одерженими в
результаті показниками не є прямолінійним. На сьогоднішній день немає чітких критеріїв, які піддаються
однозначному кількісному вираженню, що дозволить інтегрально оцінити науково-технічний потенціал і зіставити
цінність наукових результатів. Також складно простежити існуючі причино - наслідкові зв'язки між отриманням нових
наукових результатів та показниками економічної динаміки, тому що економічна система знаходиться під впливом
великого числа різнорідних, але часто взаємозалежних факторів.
В середині 80-х років П.Ромер, Р.Лукас, Ф.Агійон і П.Хоувітт, Дж.Гроссман, Е.Хелпман, також ряд їх
послідовників використали нові підходи до побудови моделей економічного зростання, які передбачають можливість
в досліджуваної економічної системі генерації ендогенних (внутрішніх) технологічних змін. В результаті моделююча
система отримує додаткові імпульси до зростання при одному і тому ж співвідношенні витрат традиційних факторів
виробництва (праці і капіталу) за рахунок накопичення людського капіталу[2, с.42].
Розроблені моделі показали, що сфера науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт впливає на
економіку не тільки безпосередньо через нові прикладні ідеї і розробки, але і саме її існування є в моделі П. Ромера
необхідною умовою економічного зростання.
Однако більш пізніший аналіз цих моделей показав, що П. Ромер і його послідовники представили в нових
ендогенних моделях ту організаційну структуру, яка склалася в післявоєнні роки в США, а потім, з початку 80-х років,
і в Західній Європі. Вона відображала специфіку інноваційної діяльності та особливу роль економічних агентів, які
сприяють просуванню нових наукових досягнень в реальне виробництво. Такими агентами є венчурні фонди, які
надають необхідні фінансові ресурси та консультаційні послуги підприємцям, і тим самим формують високо
конкурентну інноваційну середу, яка сприяє просуванню найбільш значущих ідей і розробок.
Таким чином, ендогенні моделі описують реально сформовану схему організації інноваційного процесу. Отже,
вони можуть бути цікаві з точки зору апробації різних підходів до регулювання інноваційної сфери в нашій державі.
Накопичений світовий досвід пропонує на вибір широкий спектр економічних інструментів науково-технічної,
інноваційної та промислової політики, за допомогою яких можна управляти інноваційним процесом на макро- і
мікрорівнях. Тому основна проблема полягає в тому, щоб з урахуванням накопиченого світового досвіду та
імітаційного моделювання вибрати і використовувати найбільш ефективні в конкретних економічних умовах
інструменти управління і зосередити на них наявні ресурси. Слід визначити важелі економічного управління, які
дозволять вийти на траєкторію інноваційного зростання з найменшими витратами найбільш дефіцитних ресурсів.
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УДК 338.124

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Чехович А.О.
Науковий керівник: Сергійчук С.І.,
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Конкурентоспроможність товару впливає на конкурентоспроможність самого підприємства. Однак між цими
поняттями є важливі відмінності. Наприклад, конкурентоспроможність підприємства, що відображає його відмінності
від конкуруючих підприємств, застосовна до досить тривалого періоду; проте, конкурентоспроможність товару
визначається будь-яка невелика різниця з точки зору економіки економіки, і достатньо малий проміжок часу.[1]
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Ще цікавою відмінністю є те, що оцінку конкурентоспроможності товару дає споживач, а підприємству – не
тільки споживач , але і сам підприємець.
Існують фактори, що впливають на конкурентоспроможність фірми: місткість ринку, легкість доступу на ринок,
вид виробленого товару, однорідність ринку, конкурентні позиції підприємств, що вже працюють на даному ринку,
можливість технічних нововведень у галузі.
Але крім факторів, також існують наступні показники [3] :
 економічний потенціал (активи, основний капітал, обсяг продажів і т.п.);
 виробничий і збутовий потенціал (виробничі потужності, наявність сировинної бази, центрів технічного
обслуговування, рівень автоматизації і технології виробництва і т.д.);
 науково-дослідний потенціал (організація наукових досліджень, щорічні витрати на НДДКР в
абсолютному виразі і до загального обсягу продажу, число зайнятих у НДДКР за все і у відсотках до числа зайнятих
на фірмі напрям наукових досліджень фірми, область патентування, оцінка можливості заняття організацією
монопольного становища в якій-небудь галузі техніки і т.д.);
 репутація організації і дотримання договірних зобов'язань;
 фінансове становище (платоспроможність, кредитоспроможність, структура капіталу і т.д.);
 організаційна структура;
 менеджмент організації, склад і професійний рівень її керівних працівників , ринкова стратегія,
інноваційність і т.д.
Мета аналізу конкурентоспроможності фірми – виявлення факторів, що впливають на ставлення споживачів
до фірми та її продукції. Такими факторами може бути: імідж фірми; якість товарів, та рівень їх відповідності
міжнародним стандартам; комерційні умови (надання знижок, кредитів); організації збутової мережі (форма збуту,
система товароруху); організація збутової мережі; організація технічного обслуговування; просування товарів на
ринку.
На підставі цього аналізу можна виявити фактори, на найбільше впливають на ставлення споживачів на
підприємство (для зручності рекомендується відображати в таблиці). [2]
Для проведення оцінки конкурентоспроможності підприємства існує два методи:
 Метод бальної оцінки – використовується 5-тибальна шкала, за допомогою якої оцінюється цілий ряд
факторів. Фірма, яка набрала найбільшу кількість балів, вважається найбільш конкурентоспроможною на ринку.
 Аналіз економічної конкурентоспроможності.
 Метод побудови профілю вимог.
Детальніше розглянемо метод бальної оцінки. Цей метод дозволяє отримати узагальнену кількісну оцінку
становища оцінювальних підприємств. Він передбачає проведення таких робіт: по-перше, складання матриці оцінних
показників; по-друге, присвоєння показникам бального значення; по-третє, порівняння за кожним оцінним показником
балів підприємств у досліджувальній сукупності підприємств за допомогою коефіцієнта вагомості, який
розраховується за допомогою банальної оцінки аналізованого підприємства і банальної оцінки конкурента.
Даний аналіз виступає як інструмент стратегічного управління, за допомогою якого керівництво підприємства
виявляє і оцінює свою діяльність з метою підтримки ліквідності та фінансової стійкості, використовуючи всі найбільш
прибуткові і перспективні її напрямки.
Післякризові зміни в розвитку організації бувають довгостроковими і короткостроковими, якісними і
кількісними, оборотними і необоротними. Причому вони можуть носити як позитивний, так і негативний характер як
для самої організації, так і для навколишніх (соціум, екологія і т.д.)
Висновки. У більшості українських промислових галузей більше однієї третини підгалузей відносяться до
розряду висококонцентрованих і вимагають пильної уваги антимонопольного комітету.
Конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах господарювання визначається, перш за все,
умінням максимально використати в своїх інтересах ринкову ситуацію, що склалася або може скластись на
визначений проміжок часу, для збільшення виробництва, надання послуг, товарообігу та одержання максимального
прибутку. Головне – оцінити можливості підприємства щодо поліпшення або утримання своїх позицій. Саме
потенційні можливості підприємства і є головним козирем у конкурентній боротьбі, в якій перемагає той, хто має
більший потенціал до росту, до завоювання ринку, до агресивного наступу, до маневрування на ринку.
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СЕКЦІЯ 4
Розвиток фінансової системи соціально-орієнтованої економіки
УДК 336.02:332.14
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Автор: Воробйова І.А.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
З поглибленням економічних та соціальних перетворень на порядку денному дедалі більшою мірою постають
питання пошуку шляхів збільшення фінансового потенціалу регіонів. Проблеми соціально-економічного розвитку
регіонів загострюються настільки швидко, що надалі затягування з їхнім вирішенням ставитиме під загрозу темпи
економічного зростання та соціальну стабільність у державі.
Підвищення ефективності формування фінансового потенціалу регіону можливе лише за умов урахування
інтересів всього господарського комплексу території. На сьогоднішній день зосереджені на підприємствах і в
банківській системі фінансові ресурси не спрямовані на збалансований розвиток господарського комплексу регіону.
Значна частка збережень населення залишається іммобілізованою. За цих умов пошук шляхів раціонального
використання всіх наявних фінансових ресурсів території та їх примноження є досить актуальними. В умовах
сьогодення важливим є питання проведення аналізу та оцінки фінансового потенціалу регіону, які б дали змогу
поповнити місцеві бюджети необхідними коштами для задоволення соціально-економічного розвитку регіонів.
Спроби вирішення проблеми оцінки потенціалу на рівні регіону призвели до появи різноманітних визначень.
Узагальнюючи їх огляд, можна дійти висновку, що більшість підходів до визначення поняття «потенціал» базуються
на ресурсній теорії, тобто визначенні потреби в певному складі ресурсів, ефективності їхнього залучення та
використання для досягнення поставленої мети – зміни якісного стану об’єкта дослідження. Такої точки зору
дотримуються такі науковці як З.В Герасимчук [1,с.8], І. Каленюк [2,с.7]. С.Онишко [3,с.69] та інші.У багатьох наукових
публікаціях вітчизняних економістів термін «фінансовий потенціал» здебільшого розглядається та використовується
як синонім «фінансових ресурсів». Так, C.Герчаківський стверджує, що фінансовий потенціал охоплює загальний
обсяг фінансових ресурсів, які знаходяться в межах територіальної одиниці [4, с. 42]. Дійсно, як фінансові ресурси, так
фінансовий потенціал – це одночасно і результат, і умова функціонування економіки: обидві ці категорії оцінюють
рівень можливості соціально-економічного розвитку. Взаємозв’язок між фінансовими ресурсами та фінансовим
потенціалом полягає у тому, що перші є головним джерелом другого, його основою. Фінансовий потенціал можна
назвати потенціалом використання фінансових ресурсів. Однак зводити потенціал до простого набору ресурсів не
коректно, оскільки за такої позиції дуже важко оцінити перспективу, адже сама по собі наявність ресурсів не гарантує
їхнього ефективного використання, хоча безумовно й становить базис економічного розвитку.
В останні роки термін «фінансовий потенціал регіону» ввійшов в діловий обіг учених та практиків. Разом з тим,
його зміст на сьогодні є досить не однозначним. Підсумовуючи наявні підходи до визначення фінансового
потенціалу, можна стверджувати, що фінансовий потенціал регіону є здатністю фінансової системи регіону до
залучення та ефективного використання фінансових ресурсів з метою забезпечення сталого економічного зростання.
Щодо перспектив активнішого використання цієї економічної категорії на практиці, на мою думку, вони безпосередньо
пов’язані з аналізом та оцінкою обсягів фінансового потенціалу регіону, обґрунтуванням його структури, а також
дослідженням факторів, що на нього впливають.
Аналіз публікацій з проблем оцінки фінансового потенціалу засвідчив недостатню їх розробленість на рівні
регіону. Так, Т.Б. Іванова та Р.А. Прокопенко стверджують, що методика оцінки регіонального фінансового
потенціалу визначається існуючими статистичними базами, які можуть для цього використовуватися. [5]. Розрахунок
фінансового потенціалу на основі статистичних характеристик окремих фінансових потоків передбачає використання
таких показників як:
 для поточного фінансового потенціалу - об'єм «поточного» попиту підприємств і домогосподарств –
матеріальні витрати на виробництво продукції, товарів, послуг, витрати домогосподарств на покупку товарів і оплату
послуг;
 для інвестиційного фінансового потенціалу – джерела самофінансування виробників та напрями їх
використання: прибуток, амортизація, вкладення в основний капітал, приріст запасів, довгострокові і короткострокові
фінансові вкладення; обсяги заощаджень населення та напрями їх використання: вкладення в активи колективних
інвесторів; напрямки використання акумульованих коштів колективними інвесторами;
 для бюджетного потенціалу, у тому числі податкового – податкові і неподаткові доходи, які можуть бути
зібрані на території.
При вживанні цих показників враховується відтворювальна характеристика фінансового потенціалу і
утворюється система «вхідних» і «витікаючих» потоків.У повністю збалансованій системі «прибуткові» фінансові
потоки дорівнюють «витратним», тому окремі види фінансових потенціалів на рівні кожного суб'єкта можна
розрахувати як по «прибуткових», так і по «витратних» фінансовим потокам, а різниця між ними буде витоками
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фінансових ресурсів і характеризуватиме можливості зростання фінансового потенціалу на подальших стадіях його
відтворення. Переваги цього методу в тому, що у ряді вказаних статистичних показників відразу визначається
характеристика витоків і припливів фінансових потоків, причому в конкретній формі, наприклад, доходах
домогосподарств, крім того, ці показники розраховуються по всіх територіях. Недоліком є отримуваний у ряді
випадків «подвійний рахунок». Наприклад, обов'язкові внески і платежі домогосподарств частково враховуються як
доходи бюджету.
Змішаний підхід, об'єднуючий різну інформацію про фінансові потоки, дозволяє використовувати переваги
інформаційної бази як статистичних національних стандартів, так і окремих статистичних показників. Оскільки кожна
методика оцінки макро- і мікроекономічних показників має системні неточності, вживання змішаного підходу
дозволить отримати точнішу оцінку даних параметрів за рахунок проведення одночасного аналізу результатів,
отриманих в різних методиках розрахунків .
На сьогоднішній день рівень фінансового потенціалу можна також оцінювати, використовуючи систему
національних рахунків та на основі статистичних індикаторів окремих фінансових потоків. При такому підході
виникають проблеми із співставністю окремих рахунків для певних регіонів.
Загальний аналіз існуючих методик оцінки фінансового потенціалу регіону показує, що всі вони передбачають
розгляд набору всіляких факторів, що впливають на його фінансовий потенціал. Кількість цих чинників, їх
специфікація та структура, способи оцінки (кількісні та якісні), методи виміру (експертні, статистичні), ваги чинників
істотно різняться і відображають позицію певної методики, її авторів. Аналіз методичних підходів до оцінки
фінансового потенціалу регіону дозволяє зробити такі висновки:
 відсутній єдиний стандарт порівняльної оцінки фінансового потенціалу регіонів;
 існує обмеженість набору показників та елементів структури фінансового потенціалу регіону;
 методики найчастіше носять загальний характер.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про необхідність вдосконалення методики аналізу та
оцінки фінансового потенціалу регіону, яка б враховувала всі чинники та умови формування фінансового потенціалу
регіону, і грунтувалася на існуючих методах. Отже, для всебічної оцінки фінансового потенціалу регіону додатково
необхідно використовувати низку показників, що враховують регіональні особливості формування фінансового
потенціалу, рівень податкової культури в регіоні, фінансову активність суб’єктів господарювання та населення, тощо.
Ці показники оцінки фінансового потенціалу регіону мають характеризувати його з різних сторін, показуючи
реальний розмір фінансового забезпечення населення в регіоні, наявні диспропорції у структурі фінансового
потенціалу, можливість активізації процесів його нарощування, місце регіону за фінансовим забезпеченням серед
інших регіонів України.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
Автори: Приходько Н.В., Голянич О.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Одним з етапів розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення є розробка та вдосконалення
методів оцінки фінансового стану недержавних пенсійних фондів (НПФ). Оцінка фінансового стану НПФ дозволяє
вирішити цілий комплекс проблем, включаючи контроль з боку держави і незалежних органів (аудиторський
контроль) над здійсненням НПФ взятих на себе зобов'язань перед учасниками з пенсійних виплат та рівнем
ефективності формування пенсійних накопичень.
Виходячи з цього було досліджено та визначено методичні підходи до оцінки фінансового стану НПФ. Основні
критерії оцінки фінансового стану пенсійного фонду визначенні Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) [4]. Українською Асоціацією Інвестиційного бізнесу
(УАІБ) розроблена методика аналізу та оцінки НПФ та компаній з управління активами НПФ [1]. Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку розроблено порядок визначення чистої вартості активів НПФ [2]. Також
Нацкомфінпослуг розроблені методичні рекомендації щодо базової оцінки інвестиційної діяльності НПФ [4].
Методика визначення критеріїв оцінки фінансового стану пенсійного фонду включає наступні етапи аналізу:
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 Аналіз фінансового стану недержавного пенсійного фонду.
 Аналіз надійності функціонування.
 Аналіз економічної ефективності діяльності фонду.
Фінансовий стан пенсійного фонду характеризується такими критеріями:
 надійністю функціонування (загальною, абсолютною та поточною платоспроможністю; рівнем
диверсифікації пенсійних активів);
 економічною ефективністю діяльності (зростанням чистої вартості одиниці пенсійних внесків,
прибутковістю інвестування пенсійних активів);
 ліквідністю пенсійних активів (поточна та планова ліквідність);
 зворотністю пенсійних накопичень учасників.
До показників, що характеризують порушення загальної платоспроможності фонду, відноситься:
 зростання суми заборгованості по виплатах за всіма пенсійними схемами;
 зростання заборгованості фонду по перерахуванню пенсійних коштів;
 зростання заборгованості по нарахованих, але не здійснених виплатах фонду;
 зростання заборгованості по внесках за всіма пенсійними схемами.
Рівень диверсифікації активів пенсійного фонду відображає оцінку якості інвестиційного портфелю пенсійного
фонду та визначається з використання оціночних груп, до яких відносяться відповідні активи фонду.
Економічна ефективність діяльності фонду оцінюється за наступними критеріями:
 зміна чистої вартості одиниці пенсійних внесків;
 показники прибутковості інвестування пенсійних активів.
Методика аналізу та оцінки недержавних пенсійних фондів та компаній з управління активами недержавних
пенсійних фондів УАІБ спирається на те, що НПФ є непідприємницькими товариствами, що мають статус
неприбуткових організацій, тому головною метою їх аналізу та оцінки є визначення ступеня ефективності
формування пенсійних накопичень і, відповідно, здатності забезпечити своїх бенефіціарів пенсійними виплатами.
Аналіз та оцінка НПФ здійснюється за показниками, що характеризують їх діяльність з точки зору:
 маркетингових результатів (ефективності залучення клієнтів);
 загального стану НПФ;
 фінансових стану та результатів діяльності НПФ;
 концентрації ринку послуг НПФ.
Порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду згідно Положення №339 НКЦПФР
базується на визначенні різниці між вартістю активів НПФ на день проведення підрахунку та загальною сумою
зобов’язань НПФ, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.
З усіх розглянутих методик економічного аналізу діяльності НПФ неможливо виділити найбільш ефективну,
тобто вони розроблені для різних цілей та мають своє значення лише в сфері застосування, для визначення
результативних показників. Отже, існуючі в Україні методики оцінки фінансового стану НПФ не є адекватними рівню
розвитку цього виду фінансових послуг та не дають змоги повною мірою отримати якісні результати. Насамперед,
привертає увагу проблема недостатнього інформаційного забезпечення процесу визначення ефективності,
розпорошення необхідної інформації між різними джерелами та об'єктами.
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УДК 339.137
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛЬСКО-БЯЛЬСКОГО РЕГИОНА В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Автор: Дудзик-Левицка И., Мадыда А.
Технико-гуманитарная академия, г. Бельско-Бяла (Польша)
Функционирующее в условиях глобальной экономики предприятие, должно иметь в виду, что ускоренная
изменчивость окружающей среды требует от него постоянной трансформации, которая охватывает не только
продукты или услуги, но, прежде всего, способность адаптироваться к новым внешним условиям. Это приобретение
предприятием новых умений для того, чтобы отвечать требованиям рынка с точки зрения стратегии. Сегодня никто
не ставит под сомнение тот факт, что основным элементом эффективной деятельности современных предприятий
является наличие стратегий. Лучшим доказательством является опыт развитых стран, указывающий на тесную
связь между успехами предприятий и реализуемыми ими стратегиями. Тем не менее, стратегическое поведение
предприятий, работающих в нашей стране не внушает оптимизма. Полезным примером являются исследования,
проведённые под руководством А. Калеты в Экономической академии во Вроцлаве. На основании этих
исследований было установлено, что более крупные предприятия обладают, а иногда только начинают работу над
комплексными стратегическими концепциями. Небольшие предприятия удовлетворены текущим, гибким
реагированием на вызовы рынка и часто даже не пытаются уточнить концепции перспективного развития.
Концепции развития большинства исследованных предприятий - по словам А. Калеты - кажутся, созданными по
единому шаблону, и, таким образом, не отвечают требованию оригинальности [2, с. 242-243.]. Исследования,
проведённые группой сотрудников факультета экономических наук и управления Университета им. Николая
Коперника в Торуни, под руководством М. Станкевича показали, что польские предприятия среди наиболее важных
мероприятий, нацеленных на создание и укрепление конкурентоспособности в условиях глобализации назвали
инвестиции в качество, снижение затрат, инвестиции в новые технологии, развитие маркетинга, применение
современных методов управления и завоевания зарубежных рынков [9]. Аналогичные выводы были сделаны также
группой исследователей под руководством проф. М. Горыни из Экономического университета в Познани [1, с. 101105].
Будущее предприятий определяется их конкурентоспособностью на мировом рынке. Она устанавливает
направления выбора соответствующих стратегий действия на рынке, которые позволяют обеспечить преимущество
перед конкурентами и гарантируют более выгодное положение предприятия на рынке. Теоретики управления
требуют более экспансивного поведения и веры в возможности эффективного роста, особенно на зарубежных
рынках. Основным шансом для фирм должны быть более инновационные и смелые стратегии. Отсюда вытекает
вопрос, поставленный в статье, совпадают ли мнения теоретиков управления с фактическими решениями, которые
принимают руководители в фирмах. Как показывают исследования, проведённые Институтом экономических наук
Польской академии наук, Министерством экономики и ежемесячником «Polish Market» успех предприятия одинаково
зависит от капиталовложений, условий, в которых работает фирма, и - возможно, прежде всего - от усилий,
способностей и знаний менеджеров [6, с. 62-63]. Это их умения и решения позволяют различать и выбирать
«хорошие» и «плохие» сигналы, поступающие из окружающей среды, закладывать основы для
конкурентоспособности фирмы и определять, как бороться с конкуренцией.
1. Методология и объём проводимых исследований
Основным исследовательским инструментом в этом исследовании, был анкетный опрос. Проектируя
анкетный лист, авторы работы использовали достижения польских исследователей, занимающихся поблематикой
стратегии предприятий, в частности, Р.Крупского [3], М. Мошковича [5], З.Персционка [7] а также М. Романовской [8].
Он был направлен на средние и крупные производственные предприятия бельско-бяльского региона.
Полный список предприятий, отвечающих установленным критериям содержал 159 фирм. Исследованию
было подвергнуто всё население.
2. Предприятия региона в отношении глобальной конкуренции
Опасаются ли отечественные предприятия перемен, вытекающих из растущей глобализации? Будет ли это
способствовать или препятствовать их развитию? Будут ли менеджеры в состоянии сопоставить собственные
привычки с требованиями, налагаемыми интегрированным глобальным рынком? От ответов на эти вопросы зависит,
в конце концов, будущее многих предприятий. На основе результатов исследования, проведённого группой
сотрудников факультета экономических наук и управления Университета им. Николая Коперника в Торуни, под
руководством М. Станкевича следует отметить, что польские предприятия не видели в проявлениях глобализации
значительных возможностей или угроз. Опрошенные фирмы считают, что наибольшие возможности для их развития
связаны с такими факторами, как: быстрое перемещение информации, разработка новых технологий и
распространение рыночной экономики. В свою очередь, государственные стимулы для иностранных инвесторов и
концентрация капитала, считаются проявлением глобализации, угрожающим функционированию польских
предприятий [9].
Что касается области исследований авторов и действующих там предприятий, среди внешних препятствий
для деятельности опрошенных фирм перечисляются: слабая поддержка государства (33%), рост конкуренции (30%),
сложные административные процедуры (24%), и выполнение формальных требований (11 %). Наименьшую группу
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составляют другие препятствия, упомянутые опрошенными фирмами (2%), к которым относятся, напр. различия в
ценах на производимую продукцию (необходимость корректировки цен) и поиск новых поставщиков в третьих
странах. Ранее отмечалось, что конкурентоспособность предприятия определяет направления для выбора
соответствующих стратегий, которые позволят фирме получить преимущество перед конкурентами. Об
окончательной стоимости стратегической концепции фирмы предрешают каждый раз только комплексные эффекты
от её реализации. Несмотря на это, можно однако попытаться назвать самые ценные черты, характерные для
стратегии лучших. Для опрошенных менеджеров, желаемая стратегия должна концентрироваться на ключевых
возможностях и ресурсах фирмы (22%), вызовах, вытекающих из окружающей действительности (21%), а также,
быть нацелена на формулирование смелых концепций развития (20%).
Следующим вопросом, подлежащим анализу является установление, модифицируют ли опрошенные фирмы
существующие стратегические концепции, и какие меры они намерены принимать, чтобы справиться с растущей
конкуренцией. Выбор стратегии по управлению на уровне предприятия, следовательно, зависит в первую очередь,
от размеров экспансии, области конкуренции и конкурентных преимуществ [4, с. 122]. Существует много классов
стратегий, но они не являются взаимоисключающими. Похоже, однако, что стратегии наступательные,
оборонительные и стабилизации, а также их сочетания исчерпывают наиболее общий набор действий, к которым
может прибегнуть фирма. Такое разделение стратегии формирует ядро возможной активности фирмы, притом это
ядро должно быть дополнено рядом дополнительных действий.
Усиление конкурентного давления в большинстве случаев приводит опрошенных лиц, принимающих решения,
к тому, чтобы выбрать стратегию, цель которой: улучшить свои продукты и повысить качество (30%), снизить
эксплуатационные расходы (25%), а также, изменить ассортимент производства за счёт внедрения новых продуктов
(21%). Исследование показало, что опрошенные предприятия не пользуются новыми формами рыночной
конкуренции для того, чтобы отстаивать свою позицию против конкурентов. Действия, предпринимаемые в борьбе с
рыночной конкуренцией, такие как стратегические альянсы, слияния и поглощения фирм, не находились в числе
самых важных стратегических целей.
По мнению польских предприятий, которые вошли в список пятистах лучших в Польше, решающими
факторами рыночного успеха являются ресурсы и навыки, принадлежащие к сфере маркетинга [6, с. 56]. Анализ
результатов исследований авторов показывает, что лишь ок. 16% из опрошенных предприятий бельско-бяльского
региона намеревается опирать свою концепцию действия на новую маркетинговую стратегию, а ведь знание рынка
и ведение элементарных исследований рынка является ключом к успеху фирмы на глобальных рынках. Поэтому
кажется, что опрошенные менеджеры должны сосредоточить свои усилия в будущем, именно на этой сфере
деятельности предприятия. Понимание рынка обеспечит прочную основу в развитии конкурентоспособности
предприятия.
3. Резюме
Исследования, проведённые авторами данной работы позволяют сделать вывод, что предприятия бельскобяльского региона опасаются растущей конкуренции, которая несомненно, является одной из главных угроз
растущей глобализации. С другой стороны, следует подчеркнуть, что опрошенные предприятия имеют свои
преимущества, позволяющие им эффективно конкурировать на глобальном рынке.
Проведённые исследования подтвердили, что исследуемые фирмы пытаются адаптироваться к требованиям
мировых рынков и справиться с конкуренцией. Конкурентная борьба требует всё большего совершенства. Оно
заключается в частности, в улучшении качества и введении инноваций.
Стратеги должны также уделять больше внимания маркетинговой деятельности. Развитие
конкурентоспособности предприятия до уровня, позволяющего ему быть конкурентоспособным на глобализующихся
рынках требует глубокого знания этих рынков, а полученные знания должны быть использованы для создания и
укрепления потенциала конкурентоспособности.
Польские предприятия должны относиться к средним конкурентам на мировых рынках как к конкурентам, с
которыми могут и должны конкурировать, так как они находятся в пределах их досягаемости. Важную роль может
здесь сыграть польское правительство, которое должно безусловно поддерживать польские фирмы политикоэкономическими действиями, в целях стимулирования их экспансии.
Список использованных источников:
1. Gorynia M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej,
Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002
2. Kaleta A., Unikalność koncepcji strategicznej – bariera czy szansa polskich przedsiębiorstw, [w:] Strategie i
konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, pod red. M. Moszkowicza, Materiały II
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej cz. 1, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2001
3. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2001
4. Laszczak M., Zarządzanie strategiczne w warunkach zmian jakościowych w otoczeniu przedsiębiorstwa, Politechnika
Łódzka Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1999
5. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000

97

Актуальні тренди економічного розвитку України: Матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю

6.
7.
8.
9.

Pierścionek Z., Jurek-Stępień S. (red.), Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej,
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006
Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003
Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004
Stankiewicz M. (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania
konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
2002

УДК 336.765

СИНТЕТИЧНИЙ АРБІТРАЖ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Автор: Зельдіс В.В.
Миколаївський міжрегіональний інститут ВНЗ "Університет "Україна"
Інвестори і трейдери на ринку цінних паперів активно використовують спекулятивні стратегії і тому приділяють
особливу увагу методам контролю над ризиками, насамперед пов'язаними з непередбачуваною і різкою зміною цін
фінансових активів. Розвиток фінансового ринку у глобальному просторі, набуття ним все більшої цінової та
операційної ефективності поступово зміщує акценти до все більш витончених методів маніпулювання ринковим
ризиком і арбітражу.
Як відомо, арбітраж – це діяльність, що складається з одночасного укладання двох і більше угод з одним або
взаємопов'язаними фінансовими активами на різних ринках задля того, щоб скористатися порушенням паритетних
відносин між відповідними цінами. Арбітраж можливий за однієї з трьох умов: 1) один й той же актив не торгується за
однією ціною на усіх ринках; 2) актив з відомою ціною у майбутньому торгується сьогодні не за ціною, що відрізняється
від майбутньої лише на розмір витрат на підтримання позиції; 3) два фінансових інструмента з однаковими грошовими
потоками не торгуються за однією ціною. Відповідно до зазначених умов виділяються три види арбітражу:
просторовий, часовий і конверсійний.
Синтетичний арбітраж – різновид конверсійного, що заснований на використанні деривативів. Перший його
приклад – використання співвідношень між цінами опціонів (таблиця Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Таблиця 1.
Безарбітражний взаємозв'язок між преміями опціонів [0, с.177–184]
Європейські опціони
Американські опціони
Два опціони на акцію, за якою не виплачується
−r T
Ce + K e
=
Pe + S
S − K < Ca − Pa < S − K e − r T
дивіденд
Два опціони на акцію, за якою виплачується
Ce + K e − r T + D = Pe + S S − K − D < Ca − Pa < S − K e − r T
дивіденд
Три опціони колл або пут, що відрізняються тільки
цінами виконання

C1 < α C2 + (1 − α ) C3 ;

 P1 < α P2 + (1 − α ) P3 ,

де

K1 < K 2 < K 3 ; α =

K3 − K 2
K 3 − K1

Ce – премія за європейським опціоном колл; Pe – премія за європейським опціоном пут; S – ціна спот базисної акції; K
– ціна виконання опціону; r – безризикова ставка процента (безперервне нарахування); Ca – премія за американським
опціоном колл; Pa – премія за американським опціоном пут; D – дивіденд за акцією
Дві рівності, що наведено у графі "Європейські опціони", – це так звані паритети опціонів, які поряд з іншими
наведеними нерівностями можуть бути використані для конструювання синтетичних інструментів. Наприклад, якщо
за базисним активом не виплачується поточний доход, то довга позиція за коллом, що покриває одну одиницю
активу, та за безризиковим активом (короткостроковим безкупонним цінним папером суверенного боргу) на K
одиниць в точності еквівалентна довгої позиції за путом та за однією одиницею базисного активу. Це дозволяє
синтезувати колл, пут, базисний актив або ф'ючерс (за умов використання ф'ючерсних опціонів). Якщо різниця цін
між синтетичним і реальним інструментами виходять за межи безарбітражного вікна, виникає можливість для
арбітражу.
Інший приклад – синтез позабіржових деривативів з біржових і навпаки. Наприклад, багатоперіодні процентні
опціони, такі, як кепи і флори, можуть бути отримані зі стрипу процентних путів і коллів. Аналогічно зі стрипу
євродоларових опціонів може бути синтезований короткостроковий процентний своп.
Позицію за короткостроковою процентною ставкою можна синтезувати, наприклад, купівлею фінансового
активу з одночасним продажем ф'ючерса на відповідний актив (довга позиція) і навпаки (коротка позиція). Зазвичай
для синтезу казначейського векселю США використовують казначейські облігації та ф'ючерси на них. Більш складна
й ризикована стратегія – портфель акцій і ф'ючерс на фондовий індекс, структуру якого відтворює відповідний
портфель. У такому разі позиція за акціями ліквідується самостійно, оскільки індексні ф'ючерси врегульовуються
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грішми. Зазвичай спрямованість арбітражу визначає ф'ючерсна ціна: якщо використовувані ф'ючерси є надто
дорогими, синтетичний вексель купують, якщо надто дешевими – продають.
Оскільки більшість арбітражерів фінансують свої позиції залученими коштами, а ставки фінансування довгих
позицій за реальним казначейським векселем і облігацією, яку купують для формування довгої позиції за
синтетичним векселем, теж можуть розрізнятись, відповідний арбітраж можливий не лише на боці активів, але і на
боці зобов'язань. У країнах з розвиненим ринком довгі позиції з цінних паперів здебільшого фінансуються ставками
РЕПО. Таким чином, арбітраж буде вигідний, якщо різниця ставок РЕПО, за якими може фінансуватися покупка
казначейських векселів та облігацій, вище, ніж різниця в дохідності між реальним і синтетичним векселем.
Якщо довгострокові відсоткові ставки вище короткострокових, фінансова установа може фінансувати купівлю
довгострокових облігацій короткостроковими позиками, відновляючи їх за потребою (так звана стратегія поновлень
фінансування). Кожна нова позика буде залучатися за короткостроковою ставкою, що переважає на той момент. Це
додає ставці фінансування плаваючого характеру. Щоб зафіксувати її, одночасно з облігацією купується відсотковий
своп. Арбітраж вигідний, якщо позитивна різниця між фіксованими ставками спот (фінансовий дохід) і форвард
(фінансові витрати) більше операційних витрат, які складаються з вартості послуг дилера за свопами і витрат із
залучення позики. Якщо ж відповідна різниця негативна, але за абсолютною величиною перевищує операційні
витрати, арбітражер продає своп і облігацію (залучає довгострокову позику), а отримані кошти регулярно витрачає
на купівлю короткострокових цінних паперів.
Конвертована облігація – це корпоративна облігація, яку інвестор може повернути компанії-емітенту в обмін на
заздалегідь визначену кількість акцій цієї компанії. Конвертовану облігацію можна розглядати як корпоративну облігацію з
опціоном на акцію, який додається до неї. Ціна конвертованої облігації чутлива до трьох основних чинників: процентної
ставки, ціни базисних акцій і кредитного спреду. Коли процентні ставки рухаються вгору, облігаційна складова у ціні
конвертованої облігації має тенденцію до зниження, тоді як вартість опціонної складової зростає, але, зазвичай, у меншій
мірі, так що сукупна ціна все ж повинна знизитися. Коли підвищується ціна акцій, у які передбачено можливість конвертації
облігації, ціна облігації теж має тенденцію до зростання. Якщо кредитоспроможність емітента погіршується, його
кредитний спред розширюється, і ціна облігації має тенденцію до зниження, але, в багатьох випадках, опціонна складова
вартості конвертованих облігацій, яка у такому разі зазвичай зростає (це відбувається, оскільки кредитний спред корелює з
волатильністю), компенсує відповідне зниження.
Враховуючи на складність розрахунків і заплутану структуру грошових потоків, властивих конвертованим
облігаціям, арбітражер найчастіше залежить від складних кількісних моделей, використовуваних для виявлення
облігацій, які торгуються дешево в порівнянні з їх теоретичною вартістю. Власне арбітраж складається з купівлі
відповідних конвертованих облігацій і хеджуванні двох з трьох вищезазначених чинників їх ціни, щоб отримати
привабливу ціну під впливом третього чиннику. Наприклад, арбітражер спочатку купує конвертовані облігації, а потім
продає цінні папери з фіксованим доходом або процентні ф'ючерси (для хеджування ризику зміни процентних
ставок) і купує кредитний дефолтний своп (щоб хеджувати ризик зниження кредитоспроможності). Зрештою в нього
залишиться щось подібне до опціону на базисну акцію, придбаного за дуже низькою ціною. Він може або отримати
прибуток, продаючи деякі з дорожчих опціонів, які відкрито торгуються на ринку, або піддати свій портфель дельтахеджуванню базисними акціями.
Зробимо зауваження щодо застосовності наведених стратегій до діяльності вітчизняних компаній, які здійснюють
операції з деривативами. Фінансові інженери великих компаній, що належать до різних галузей економіки, віддають
перевагу більш гнучкому позабіржовому ринку, який вже давно діє виключно у глобальному просторі. Щодо біржового
ринку деривативів в Україні, дійсно він щойно зароджується та останнім часом потерпає від загострення економічної
кризи (до її проявів, які є найбільш суттєвими в контексті обраної теми, слід віднести кризу довіри до банківської
системи та її надійності, послаблення національної валюти майже втричі, відтік капіталу, глибоку стагнацію,
деіндустріалізацію). Наш прогноз подальшого розвитку ринку процентних і фондових біржових деривативів в України на
коротко- і середньострокову перспективу, зроблений з оглядом на розвиток відповідних кризових явищ, – негативний. У
таких умовах потенційні клієнти строкових бірж вимушені будуть звернути увагу на світові центри біржової торгівлі
деривативами. Законодавчі бар'єри для участі у торгівлі деривативами за кордоном вважаємо незначними. З одного
боку, держава висуває жорсткі вимоги до резидентів, які прагнуть розмістити гроші за межами країни (йдеться про
ліцензії НБУ на валютні операції й на здійснення закордонних інвестицій), а з іншого, за мовчазною згодою усіх
зацікавлених сторін, вони повсюдно не виконуються. Зокрема скільки-то ефективний бізнес зовнішньоекономічного
спрямування вже давно не соромлячись використовує офшори.
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Суднобудівна діяльність історично є одним з фундаментальних чинників інтенсифікації соціальноекономічного розвитку як морських держав в цілому так і приморських територій зокрема як основний
системоутоврюючий фактор морегосопдраських комплексів усіх рівнів. Державне управління суднобудівною
діяльністю та економічними результатами морегосопдарювання стало підгрнутям виникнення вузлових промисловоторгівельних та науково-виробничих центрів сучасного українського Причорномор’я: Одеси, Миколаєва, Херсону із
відповідним розвитком людського потенціалу, приватного капіталу та остаточним затвердженням за власником
суднобудівних активів і флотів високого міжнародного статусу морської держави із далекосяжними військовополітичними, науковими та соціально-економічними перспективами.
На сучасному етапі історичного розвитку України морська діяльність є одним з найважливіших факторів
забезпечення економічної, екологічної, продовольчої, енергетичної й військово-політичної безпеки як елементів
національної безпеки країни в цілому. Функціональною базою діяльності всього морегосподарського комплексу є
флоти. Наявність в Україні потужного суднобудівного комплексу (із перспективною потужністю не менше 5-7%
світового ринку суднобудівної продукції) є фактор-ресурсом забезпечення соціально-економічного розвитку і
сталості Причорномор’я та національної безпеки в кризових зовнішньо- та внутрішньополітичних умовах[1].
Cтворення одного робочого місця в суднобудуванні призводить до появи 6-7 місць у суміжних галузях. Тобто
ефективне державне управління суднобудуванням здатне продукувати синергетичний ефект. Таким чином, беручи
до уваги, що згідно з даними Державної служби статистки України в 2013 році в Україні кількість економічноактивного населення працездатного віку складала близько 20,478 млн. осіб, можна зробити висновок, що сфера
суднобудування потенційно в змозі забезпечити сталою кількістю робочих місць залежно від сценарію
(оптимістичного чи песимістичного) значний відсоток економічно-активного населення працездатного віку зі
значенням важелю до 96, забезпечуючи при цьому компоненти національної безпеки та надходження іноземної
валюти від експорту продукції високого ступеню переробки та локалізації, а також стійких соціальний розвиток
українського Причорномор’я, де компактно розташовані основні потужності національного суднобудування.
В Україні наявний певний позитивний досвід управління суднобудуванням. Разом з тим відсутність єдиної
державної стратегії, політична нестабільність останніх часів, невдалі трансформаційні процеси в центральних
органах та інститутах державної влади початку другого десятиріччя ХХІ ст. фактично повністю припинили розвиток
суднобудування, що призвело до негативних наслідків для соціальної сфери Півдня України, економіки та
національної безпеки.
Водночас перспективність напряму прямо засвідчує міжнародний досвід. За останні 25-30 років у світовому
суднобудуванні відбулися кардинальні зміни, що характеризувалися переміщенням основних суднобудівних центрів
на Схід. Частка трьох найбільших світових суднобудівних держав Японії, Південної Кореї й Китаю - у світовому
будівництві судів досягла майже 80%. Необхідно відзначити, що зазначене стало можливим виключно завдяки
широкому використанню державної підтримки й протекціонізму національного суднобудування (часто всупереч
міжнародним угодам).
Через особливості економічної, наукової та військової діяльності людства, нерівномірність розподілу
покладів ресурсів по планеті і їх споживачів та виключною економічною ефективністю морських перевезень, що
інколи є взагалі безальтернативними, гарантована безперервність розвитку світового судноплавства та
інтенсифікації освоєння Світового океану та відповідно сталість попиту на різні в т.ч. інноваційні типи суднобудівної
продукції. В таких умовах держава Україна не може залишатися поза освоєнням світового попиту.
На основі вивчення актуальних стану, проблем [2] та перспектив вітчизняних підприємств сфери
суднобудування; вивчення зовнішнього конкурентного середовища; фундаментальних тенденцій і перспектив
світового природокористування на середньострокову перспективу; ґрунтовного вивчення міжнародного досвіду
(зокрема Європейського Союзу [3],[4]), відповідно до якого більшість країн за рахунок національної політики в області
клімату, що передбачає розвиток поновлюваних джерел енергії, намагаються знизити власну енергетичну залежність
у т.ч. від імпорту вуглецевого палива; з метою підвищення ефективності використання проектно-конструкторського й
виробничого потенціалу підприємств сфери суднобудування, приладобудування, машинобудування і металургії України
в умовах мінімізації горизонтальної (внутрішньої) конкуренції; забезпечення наукової складової просторового
(диверсифікованого) розвитку приморських територій нами рекомендується перспективний тип продукції (морські
стаціонарні платформи й офшорні конструкції всіх типів, включаючи платформи для розробки підводних родовищ, на
континентальному шельфі, у тому числі й у льодових умовах; виготовлення металоконструкцій для таких платформ;
устаткування для транспортно-монтажних судів; компоненти альтернативних джерел енергії: конструкцій для вітряної
та приливно-відливної енергетики, у першу чергу - офшорної), виробництво якої, відповідаючи поточному стану
виробничих потужностей, нормативно-правової бази, актуальним вітчизняним потребам і світовому ринку такої
продукції дозволить на поточному етапі підтримати підприємства сфери суднобудування, збільшити частку української
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продукції на світовому ринку, забезпечити навантаженням науково-дослідні й проектно-конструкторські установи,
підвищити позитивний імідж української продукції, що в поєднанні з перспективними змінами в законодавстві і
стабілізацією світового попиту на суднобудівну продукцію дозволить підприємствам сфери суднобудування мінімізувати
наслідки кризи, а державі посилити позицій у всіх ключових складових національної безпеки – в першу чергу
енергетичній та військовій.
Сучасна концепція управління соціальним розвитком в межах великих соціально-економічних систем на кшталт
сфери суднобудування пропонується до будування на таких основних принципах: стратегічне управління людським
потенціалом з урахуванням довгострокових перспектив його розвитку; соціальні інвестиції, постійний розвиток шляхом
створення довгострокових місць прикладення трудового потенціалу (робочих місць); якість трудового життя через
відповідну оплату праці; соціальні інновації – визнання інноваційної якості людського капіталу, застосування
прогресивних технологій, що у поєднанні із виробництвом інноваційної продукції на основі діючих не фінансових
інститутів розвитку як для внутрішнього ринку так і з метою експорту в умовах актуальних світових тенденцій
енергокористування та активізації усіх ланок морегосподарського комплексу, з урахуванням сучасних конкурентних
переваг національного виробника, повинне стати основою перспективного розвитку сфери суднобудування під час
посткризової корекції попиту на основну суднобудівну продукцію та обмеженої можливості виробництва
повнокомплектних судів і кораблів, а також сприяти всебічному сталому розвитку соціальної сфери українського
Причорномор’я із систематичними інвестиціями в людський капітал як елемент інтенсивно-випереджальної політики
перспективного розвитку України як держави.
Фінансово-економічним забезпеченням зазначеної концепції пропонується створення Національної
Лізингової Суднобудівної Компанії із залученням банків із державним капіталом, яких сьогодні налічується 8 од.,
(частка держави у сукупному капіталі банківської системи сягає майже 20%) із поміркованими та науковообґрунтованими протекціоністськими заходами щодо національного виробника та перевізника.
Зазначені висновки покликані системно продукувати синергетичний ефект у в першу чергу соціальній та
економічній сферах розвитку українського Причорномор’я, активізації національної морегосподарської діяльності
перспективними вітчизняними флотами та укріпленню всіх компонентів державної незалежності і національної
безпеки України.
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Украине// Міжнародній науковий журнал «Альтернативная энергетика и екология». – 2011. – №8. – С.29-37.

УДК 336

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРАЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Автори: Карась П.М., Якушова Т. В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Постановка проблеми. Одною з головних проблем більшості вітчизняних підприємств визнається якість
управління. Накопичені в країні управлінські знання потребують переоцінки, а рекомендації західних аналітиків —
адаптації до українських умов. Інтенсивність та складність процесів суспільного розвитку, в свою чергу, відбиваються
на економічному середовищі. Деякі з них призводять до суттєвих змін, у тому числі, в управлінні персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою даної роботи послужили наукові праці А.
Гастєва, Б. Генкіна, П. Керженцева, А. Кібанова, А. Колота, С. Савкова, Л. Синяєва, О. Терещенко, Ф. Тейлора, А.
Файоля, Г. Форда, у яких особлива увага приділялась сутності, призначенню й особливостям управлінської праці,
розробкам питань планування чисельності персоналу, нормування праці в цілому й управлінської праці зокрема.
Головною метою цієї роботи є дослідження особливостей праці спеціаліста фінансових установ в сучасних
умовах.
Виклад основного матеріалу. «Управлінська праця» – це трудова, творча діяльність фахівця, яка пов’язана з
координацією та регулюванням діяльності підлеглих шляхом перетворення інформації в управлінські рішення, це
особливий вид людської діяльності, в якій відображується реальна взаємодія об’єктивних і суб’єктивних факторів
суспільної діяльності людей [3] .
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Основним завданням управлінської праці в сфері управління є прогнозування перспектив та переваг, вибір
тактичних цілей і стратегії, досягнення запланованої мети за допомогою координації та злагодженості взаємної
діяльності працівників підприємства, формування своєрідного співтовариства між окремими трудовими процесами[5].
При розробці системи оцінки управлінського персоналу основною проблемою, що вимагає методичного
рішення, є визначення підходу, використовуваного для її побудови. В економічній літературі пропонується три
підходи: приватний, універсальний і ситуаційний, але підсумки проведеного аналізу свідчать про те, що жоден з
даних підходів у "чистому вигляді" не може бути використаний для розробки системи оцінки персоналу. При
вирішенні даної проблеми ми вважаємо, що необхідна розумна інтеграція всіх трьох підходів [4].
Доцільно використовувати наступний підхід до побудови системи оцінки персоналу, який можна
охарактеризувати як "інтегративний", практична його реалізація передбачає здійснення наступної послідовності дій:
1. Визначення завдань, для досягнення яких необхідно проведення оцінки персоналу;
2. Розробка (у вигляді системи показників) загальної моделі оцінки персоналу;
3. Розробка на базі загальної моделі її модифікацій, які будуть визначати форми коригування її змісту,
пристосовуючи її для вирішення конкретних завдань. Такі модифікації дозволять мати кілька різних наборів
показників, але вони збережуть загальну основу і певну єдність методології. Це дозволяє подолати громіздкість
загальної оцінки і недоліки приватних;
4. Контроль за проведенням оцінки;
Беручи до уваги специфіку праці управлінського персоналу ми вважаємо, що оптимальний підхід до оцінки
результатів праці ,,білих комірців” повинен базуватися на наступних принципах:
• максимальна орієнтація на визначення реальних результатів праці управлінського персоналу;
• забезпечення інтеграції управління персоналом в процес управління
організації;
• забезпечення зворотного зв'язку "керівник - підлеглий";
• сприяння досягненню цілей діяльності організації.
Структурна модель ,,Інтегративного” підходу оцінки управлінського персоналу зображена на рис. 1.
Модель націлена на підвищення ефективності діяльності банку, через максимальну інтеграцію управління
персоналом в процесі управління банком, забезпечення цілеспрямованого управління трудовою поведінкою
працівника банку на основі використання оціночних процедур на всіх етапах його професійної діяльності в кредитній
установі.
Висновки і пропозиції. Модель оцінки управлінського персоналу націлена на підвищення ефективності
діяльності банку, через максимальну інтеграцію управління персоналом в процес управління банком, забезпечення
цілеспрямованого управління трудовою поведінкою працівника банку на основі використання оціночних процедур на
всіх етапах його професійної діяльності в кредитній установі. Модель має прикладний характер і може бути
використана в практичній діяльності суб'єктами оцінки кредитної установи, з метою організації в них ефективної
системи оцінки персоналу банку.
Зміст загальної моделі оцінки
персоналу

І. Оцінка результатів праці.
Диференційований підхід до
оцінки результатів праці
управлінського персоналу:
1. Група працівників-оцінка за
допомогою "управління за
цілями"
2. Група працівників - за
допомогою "оцінки загальних
показників результативності
праці"
3. Група - за допомогою "оцінки
загальних показників
результативності праці" та
"управління за цілями"

II. Оцінка посади.
1 частина. Описова:
визначення переліку
виконуваних функцій.
2. частина. Оцінююча:
а) розробка стандартів робіт
б) визначення вимог до якостей
працівника
в) класифікація посадової
позиції

III. Оцінка професійно
значущих якостей
Оцінка потенціалу
працівника - рівня
вираженості у працівника
професійно - значущих
якостей, необхідних для
успішного та ефективного
виконання посадових
обов'язків

Критеріальна основа

Рис. 1. Структурна модель оцінки управлінського персоналу [7]

102

Актуальні тренди економічного розвитку України: Матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю

Список використаних джерел:
1. Бородина, В.В. Нормирование труда: учеб.-практ. пособие / В.В. Бородина. — М.: Городец, 2011. 192 с.
2. Воронин, Э. Нормирование труда: вчера и сегодня / Э. Воронин // Человеческие ресурсы. 2013. - № 1. С.24-32.
3. Зоткина, Н. С. Проблема совершенствования нормирования управленческого труда и численности
работников предприятия / Н. С. Зоткина // Проблемы современной экономики. — 2012. — № 3(15) – С. 30-35.
4. Миядин А.Н. Нормирование управленческого персонала на промышленных предприятиях [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук , Омск - 2011.
5. Синяєва Л. В. Проблеми договірного регулювання нормування праці в Україні/ Л. В. Синяєва // Вісник
донецького національного університету, сер. В: економіка і право, Вип. 2. — 2008. — С. 281 — 287.
6. Савкова С. Шляхи вдосконалення нормування праці / С. Савкова, О. Терещенко // Україна: аспекти праці. —
2010. — №2. — С. 41 — 45.
7. Череп, А.В. Теоретико-методичні підходи до визначення ефективності праці персоналу комерційного банку
[Текст]: Череп А.В., Череп О.Г. // Сталий розвиток економіки: Науково-виробничий журнал – 2011 - №3 – с. 259-264.
ISBN 932-698-458-63-4
8. Чуркина, М., Жадько Н. Управленческая эффективность руководителя [Текст] : Чуркина М., Жадько Н.– М.:
Альпина Бизнес Букс, 2009. – 236 с. .– ISBN 969-475-236-896-7132

УДК 796.011.1

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ
Автор: Януш Клисински
Технико-гуманитарная академия г. Бельсько-Бяла (Польша)
Наиболее важные экономические вопросы, которые сейчас особо остро стоят – это как повысить
конкурентоспособность экономики, стимулировать рост ВВП и промпроизводства, влиться в международное
торговое пространство и выиграть в результате этого, использовать спортивные мероприятия для улучшения
делового климата и стать инвестиционно привлекательными. В этой связи пример Польши может оказаться весьма
интересным и поучительным. Все те же вызовы стояли (а некоторые и продолжают стоять) перед ней, и многие
решения, принятые руководством страны, оказались очень правильными и полезными. Главное – поставить перед
собой конкретную цель, и в процессе ее достижения будет меняться все вокруг. Польше удалось в разы повысить
конкурентоспособность экономики в результате вступления в ЕС и заново отстроить всю инфраструктуру, готовясь к
чемпионату Европы по футболу.
Действительно, Польша в последнее десятилетие сделала большой рывок вперед. По динамике ВВП в
прошлом году стала лидером в Евросоюзе, рост составил 2,7%. Понимая, что членство в Евросоюзе сильно
обострит конкуренцию как внутри страны, так и с другими странами ЕС, было принято решение повышать
конкурентоспособность всех отраслей экономики, приводить к европейским стандартам работу всех производств и в
конечном итоге в некоторых случаях даже превзошли ориентиры конкурентов из Западной Европы.
Польша нацелена на то, чтобы продукция выигрывала на европейском рынке, не опираясь на бюджетные
субсидии, то есть чтобы бизнес мог существовать в конкурентной среде без каких-либо поддержек. Это, по сути,
естественный процесс, потому что не только власти страны, но и сами компании понимают, что им предстоит
отстаивать свою долю рынка даже внутри страны и в случае удачи это откроет дорогу в другие страны, а в случае
неудачи – грозит попросту банкротством. Повышение конкуренции означает повышение качества продукции в
сочетании с более низкой ценой. К тому же необходимо учитывать новый европейский тренд – экологичность, что,
естественно, заставляло предприятия обновлять основные фонды и модернизировать производства. Поляки
делают упор на основных конкурентных отраслях: пищевой, легкой промышленности, химическом производстве. К
настоящему времени Польша занимает лидирующее место в ЕС по производству автозапчастей и
авиакомпонентов, и является центром мирового офшоринга (перевода части подразделений компании за границу).
В польском городе Вроцлаве, например, находится международный центр поставки ИТ-услуг IBM.
Другим драйвером роста экономики стала подготовка к чемпионату Европы по футболу. Когда в 2008 году
Польша была объявлена страной проведения Евро-2012, не было ни одного современного стадиона, современных
дорог, гостиниц. В итоге было построено четыре современных стадиона в четырех городах проведения Евро-2012 за
1 млрд. евро, почти в три раза увеличилась протяженность скоростных дорог и в два раза – автострад, было
модернизировано 36 железнодорожных вокзалов и 780 км ж/д путей.
В последне время в Польше создаются промышленные кластеры и вводятся льготные налоговые режимы
там, где это может дать хороший результат. Также важна политика низких процентных ставок. Возможность
привлекать кредиты под 2-4% годовых – хорошее подспорье для бизнеса. Кроме того, целый ряд практических
инструментов направлены на привлечение прямых инвестиций в страну. Так, например, для стратегических
инвесторов существуют государственные гранты: правительство страны софинансирует 7-8% стоимости инвестиций
и обеспечивает политическую поддержку новому бизнесу. Также совместно с Брюсселем осуществляется
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программа поддержки инноваций, дающую возможность получить материальную поддержку инновационному
бизнесу. 70% всех средств освобождаются от земельного налога, а на территории особых экономических зон 30%
инвестиций на пять лет освобождаются от налога на прибыль. Но самое главное – создается доброжелательная
атмосфера для бизнеса.
Польша отчетливо продемонстрировала, как международные мероприятия могут сдвинуть страну с мертвой
точки и превратить ее в инвестиционно привлекательную за счет масштабных инфраструктурных проектов и
перевооружения производств. По сути, данный пример показывает, что у страны появился реальный шанс начать
опережающую модернизацию экономики и сразу же сделать огромный шаг вперед в бизнес-климате и
инвестиционной привлекательности.

УДК 336.77.001.76:330.567.22

АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛІВ БАНКІВ УКРАЇНИ

Автор: Кричинюк А.П.
Науковий керівник: Кочетков В.М., д.е.н, профессор
Європейський університет, м. Миколаїв
Аналіз кредитного портфеля банку другої групи (за розміром активів) Віебібанку за галузями економіки
України протягом 2011-2012 років наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Аналіз кредитного портфеля за галузями економіки України, в тис. грн.
2012
2011
Відхилення
Види кредитів

тис. грн

% до
підсумку

тис. грн

% до
підсумку

абсолютне,
тис. грн

% до бази

ВІЕЙБІБАНК
Фізичні особи
1524853
Торгівля
2938011
Виробництво
548803
Сільське господарство та харчова
2873743
промисловість
Сфера послуг
100614
Лізинг
188695
Будівництво
301841
Хімічна промисловість
0
Транспорт
310988
Засоби масової інформації
0
Інші галузі
448569
Усього кредитів
9236117
Джерело: складено автором на основі [1]

16,51
31,81
5,94

1913733
1517351
872982

29,93
23,02
13,24

-388880
1420660
-324179

79,68
51,69
62,87

31,11

896248

13,60

1977495

320,64

1,09
2,04
3,27
0,00
3,37
0,00
4,86
100

690542
324490
275632
1878
46612
38431
13774
6591673

10,48
4,92
4,18
0,028
0,71
0,58
0,21
100

-589928
-135795
26209
-1878
264376
-38431
434795
2644444

686,32
58,15
109,51
0,00
667,18
0,00
3256,64
140,12

Аналіз кредитного портфеля за галузями економіки України показав, що найбільшу частку у структурі
кредитного портфеля мали кредити, надані у сферу торгівлі – тридцять одну цілу і вісімдесят одну соту відсотків у дві
тисячі дванадцятому році та двадцять три цілі і дві соті відсотків у дві тисячі одинадцятому році, кредити, надані
фізичним особам двадцять дев`ять цілих і дев`яносто три соті відсотків у дві тисячі одинадцятому році, кредити,
надані у сільське господарство та харчову промисловість тридцять одна ціла і одинадцять сотих відсотків у дві тисячі
дванадцятому році. Протягом дві тисячі дванадцятого року загальна сума кредитів, наданих у сферу торгівлі
збільшилася на один мільярд чотириста двадцять мільйонів шістсот шістдесят тисяч гривень або у одну цілу і
дев`яносто чотири сотих рази, кредитів наданих у сільське господарство та харчову промисловість збільшилася на
один мільярд дев`ятсот сімдесят сім мільйонів чотириста дев`яносто п`ять тисяч гривень або у три цілі і три десяті
рази.
Аналіз кредитного портфеля Віейбібанку за видами забезпечення наведено у табл. Найбільш поширеним
видом забезпечення за кредитами є застава: дев`яносто чотири цілі і сорок сім сотих відсотків у дві тисячі
дванадцятому році та сімдесят шість цілих і сімдесят три сотих відсотків у дві тисячі одинадцятому році, при цьому
перевага віддається заставі у формі інших активів - п`ятдесят п`ять цілих і п`ятдесят дві сотих відсотків у дві тисячі
дванадцятому році та двадцять вісім цілих сорок вісім сотих відсотків у дві тисячі одинадцятому році та іпотеці –
сорок одна ціла і сімдесят дев`ять відсотків у дві тисячі одинадцятому році і двадцять шість цілих і вісімдесят шість
сотих відсотків у дві тисячі дванадцятому році.
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Таблиця 2
Аналіз кредитного портфеля Віейбібанку за видами забезпечення, в тис. грн.
2012
2011
Відхилення
Види кредитів
% до
абсолютне,
тис. грн
тис. грн
% до підсумку
% до бази
підсумку
тис. грн
ВІЕЙБІБАНК
Іпотека
2007413
26,86
1986776
41,79
20637
101,04
Грошові депозити
903925
12,09
307232
6,46
596693
294,22
Інші активи
4149736
55,52
1353743
28,48
2795993
306,54
Незабезпечені
413289
5,53
1106274
23,27
-692985
267,68
Усього кредитів
7474362
100
4754025
100
2720357
157,22
Джерело: складено автором на основі [1]
Грошові депозити становили дванадцять цілих і дев`ять сотих відсотків у дві тисячі дванадцятому році.
Частка незабезпечених кредитів протягом дві тисячі дванадцятого року зменшилася і на кінець року становила
чотириста тринадцять мільйонів двісті вісімдесят дев`ять тисяч гривень або п`ять цілих і п`ятдесят три сотих відсотків
від загальної суми кредитного портфеля (у дві тисячі одинадцятому році – один мільярд сто шість мільйонів двісті
сімдесят чотири тисячі гривень або двадцять три цілих і двадцять сім сотих відсотків.
Таблиця 3
Аналіз кредитів Отп-банку, наданих іншим банкам, в тис. грн.
2009
2008
Відхилення
Види кредитів

тис. грн

Короткострокові кредити
Довгострокові кредити
Всього кредитів, наданих іншим
банкам
Джерело: складено автором на основі [2]

175837
59507
235344

% до
підсумку
ОТПБАНК
74,71
25,29
100

тис.
грн

% до
підсумку

абсолютне,
тис. грн

% до бази

311423
0
311423

100
0
100

-135586
59507
-76079

56,46
75,57

Аналіз кредитів Отп-банку, наданих іншим банкам (табл.3) показав, що найбільшу частку у структурі кредитів,
наданих іншим банкам мали короткострокові кредити, 75,57 % у 2009 році та 100 % у 2008 році. Частка
довгострокових кредитів становила 25,29 % у 2009 році та 0 % у 2008 році. Протягом 2009 року загальна сума
короткострокових кредитів, наданих іншим банкам, зменшилась на – 135586 тис. грн., або у 0,56 раза,
довгострокових кредитів, наданих іншим банкам, збільшилася на 59507 тис. грн.
Список використаних джерел:
1. Звітність та події [Електронний ресурс]/ Віейбібанк. – Електрон. текстові дан. – Україна, 2006. – Режим
доступу: http://www.vab.ua/ukr/ investor_relations/ data/ 2014/. – Загол. з титул. екрану. – Відомості зібрані за 2012-2013
роки.
2. Звіти Банку [Електронний ресурс]/ Отп-банк. – Електрон. текстові дан. – Україна, 2006. – Режим доступу:
http://www.otpbank.com.ua/about/informations /annual_reports/. – Загол. з титул. екрану. – Відомості зібрані за 20122013 роки.
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РОЗРОБКА ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Пойманова А.С.
Науковий керівник: Іртищева І.О.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Невід'ємною частиною економіки підприємства є програма, спрямована на створення надійної фінансової бази
для прискорення виробничого і соціального розвитку, підвищення активності фінансових стимулів виробництва і його
збалансованість. Її реалізація залежить від рівня і постановки фінансового планування, що визначає рух фінансових
ресурсів і їхня відповідність матеріальним ресурсам.
У процесі фінансового планування підприємство забезпечує необхідний попередній контроль за створенням і
раціональним використанням фінансових ресурсів. Фінансове планування підприємства виражається в складанні
фінансового плану.
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Об'єктами планування є доходи підприємства, взаємини з бюджетом і позабюджетними фондами. Вони
відбивають кінцеві результати діяльності підприємства, входять до складу фінансового плану і дають можливість
вчасно впливати на розвиток виробництва.
Основним джерелом доходів і приросту фінансових ресурсів підприємств є виторг від реалізації послуг.
Тому на основі попереднього розрахунку планового показника виторгу і собівартості реалізованих послуг
робиться подальший розрахунок планового прибутку.
Виторг від реалізації розраховується множенням кількості послуг на ціну реалізації. Ціна визначається з
урахуванням рівня інфляції, податкових пільг для окремих видів продукції і по вивченню попиту.
Наступним етапом складання фінансового плану є розробка його складових частин: план доходів і витрат;
план фінансових результатів діяльності підприємства; план розподілу прибутку; план фінансування капітальних
вкладень; план грошових надходжень і витрат.
Фінансові плани складаються на квартал з розбивкою по місяцях.
План доходів і витрат відбиває очікувані доходи і витрати по реалізації, виробничі й адміністративні.
Цей план показує, як буде формуватися і змінюватися прибуток від реалізації послуг.
Наступним є, план фінансових результатів діяльності, у якому показується планований загальний прибуток
(надлишок) від реалізації послуг, основних активів, а також позареалізаційних доходів і витрат. Для складання цього
плану виконуються допоміжні розрахунки прибутку (збитків) від реалізації і вибуття основних засобів, а також
прогнозованих позареалізаційних доходів і витрат.
При плануванні розподіл прибутку враховуються особливості організаційно-правової форми підприємства.
Пропорції розподілу прибутку враховуються стратегічними і тактичними задачами підприємства.
Велика частина поточних витрат береться прямо з відповідних кошторисів, тому що терміни використання
коштів збігаються згодом з дійсними витратами.
Складанням фінансового плану завершується процес внутрішньофірмового планування, тому що в ньому
відбиті всі напрямки діяльності підприємства: здійснення виробничого процесу; придбання товарно-матеріальних
цінностей; взаємовідносини з бюджетом, сторонніми організаціями і працівниками підприємства.
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1. Фінанси підприємств. Підручник / А.М.. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін. К.:КНЕУ, 2008. – С. 294-328.
2. Брігхем Є Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ.– Київ, Молодь, 1997. С. 703-720.
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ДІАЛЕКТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОРПОРАТИВНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
Автор: Рогов Г.К.,
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Процеси управління корпоративною та фінансовою стійкістю залежать від обраної концепції розвитку
організації [1]. У рамках концепції сталого розвитку і перехідної до неї моделі, поняття фінансової стійкості
підприємства, як відкритої системи, трансформується в інтегроване поняття корпоративної стійкості. Саме
трансформується, а не включається в нього в якості складової, адже суттю корпоративної стійкості є забезпечення
збалансованості розвитку в різних його вимірах [2], яка визначається на основі фінансових критеріїв [3, с.317]. Це не
зменшує значення фінансової стійкості у вузькому розумінні цього поняття, як ресурсної фінансової стійкості
(незалежність від зовнішнього фінансування та оптимальна структура активів і джерел їх покриття). В такій площині
фінансову стійкість потрібно розглядати не лише як певну характеристику фінансового стану підприємства, але і як
системний елемент стратегії забезпечення корпоративної стійкості, що зв’язує інвестиційні рішення з цільовими
фінансовими результатами, наприклад вартістю підприємства.
Корпоративна стійкість – це спроможність організації, в умовах дії факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища, зокрема
трансформації фінансових механізмів, оптимізувати та
забезпечувати, на основі
збалансованого розвитку в економічному, екологічному та соціальному вимірах, за припустимого рівня ризику,
стратегічну траєкторію руху цільових фінансових показників у межах відхилень, що не загрожують втратою
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організації здатності до саморегуляції. Під здатністю до саморегуляції розуміється спроможність повертатися до
наміченої траєкторії. Вона втрачається в разі вимушеного переходу організації до іншої стратегії розвитку.
Українські підприємства сьогодні в змозі забезпечити фінансову стійкість (не корпоративну), ігноруючи
екологічні та соціальні інвестиції. Це пояснюється тим, що система фінансових механізмів сталого розвитку
знаходиться в Україні ще в зав’язковому стані. Отже підвищення корпоративних екологічних і соціальних стандартів
слабко відображається на фінансових результатах. Утім, і за існуючого фінансового механізму, можна говорити про
певний баланс корпоративного розвитку в його різних вимірах, якщо вибір оптимальної інвестиційної стратегії
здійснюється із варіантів, що передбачають екологічні та соціальні новації. Звичайно цей баланс має мало спільного
з уявленням суспільства про гармонійний розвиток, проте він об’єктивно відповідає якості стимулів діючого
фінансового механізму. Наскільки ефективні ці стимули, настільки функціональне поняття корпоративної стійкості.
Зростання практичного значення категорії корпоративної стійкості відбуватиметься по мірі формування системи
фінансових механізмів сталого розвитку. Неминучість цього процесу обумовлюється не лише потребою суспільства,
але і необхідністю приведення українського законодавства у відповідність із вимогами ЄС.
Доцільно звернути увагу на те, що визначення корпоративної стійкості, обґрунтоване на основі теорії систем і
сінергетичного підходу, характеризує поняття не тотожне корпоративному сталому розвитку. Воно за суттю уявляє
спроможність його забезпечити, шляхом підтримки динамічного балансу економічних, екологічних і соціальних
показників організації. Словосполучення «динамічний баланс» указує не лише на відносність рівноважного стану та
необхідність його підтримання в процесі функціонування підприємства, але і на закономірність послідовного
переходу на нові рівні балансування, відповідні певним стадіям корпоративного розвитку. Якісні зрушення в
інституціональному середовищі організації та формування системи фінансових механізмів сталого розвитку
об’єктивно призводять до змін стратегічних рішень стосовно цільових фінансових результатів і прийнятного балансу
економічних, екологічних і соціальних показників. У залежності від зовнішніх умов і фінансових можливостей
підприємства, збалансованість напрямів корпоративного розвитку може досягатися на основі мінімальних
законодавчих та суспільних вимог, середніх або кращих галузевих, регіональних, національних, європейських та
світових стандартів.
Корпоративний сталий розвиток, як збалансований розвиток у економічному, екологічному і соціальному
вимірах, уявляє собою процес збалансованих кількісних та якісних змін значень економічних, екологічних і
соціальних показників діяльності суб’єкта господарювання, що відбуваються з певним ступенем ризику втрати
корпоративної стійкості, під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, зокрема трансформації
фінансових механізмів.
Висновки. Інвестиції в підвищення корпоративних екологічних або соціальних стандартів далеко не завжди є
ознаками сталого розвитку організації. Він має місце лише за умови збалансованості її діяльності в економічному,
екологічному та соціальному вимірах. Вже досягнутий баланс може бути порушено в результаті суттєвого зростання
економічного потенціалу, адже в цьому разі підвищуються суспільні очікування, що за умови консолідованих дій
стейкхолдерів, може призвести до втрати корпоративної стійкості.
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УДК 336.71.001.33
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕНТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО
ЗАСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Автор: Тарасенко І.
Науковий керівник: Приходько Н.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
У сучасних нестабільних економічних умовах діяльність банків відбувається за постійно змінюваних
загальноекономічної та соціально-політичної ситуацій, які різною мірою впливають на надійність та ефективність
виконання банківськими установами своїх функцій. Для здійснення оцінки банківської установи потрібен відповідний
інструментарій, за допомогою якого можна оцінити в цілому діяльність комерційних банків. Таким інструментарієм є
узагальнююча оцінка діяльності банку на основі рейтингів.
Потрібно відмітити, що системи оцінки наглядовими органами діяльності банків у різних країнах мають істотні
особливості і залежать від низки факторів – системи дистанційного нагляду; можливості проведення перевірок на
місцях; видів та складу звітності, що надається в рамках нагляду; доступності інших джерел інформації, а також від
людського фактору [3]. Системи, якими користуються на сьогоднішній день банки різних країн світу, можна
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класифікувати так: системи рейтингової оцінки банків; система дистанційного моніторингу (розрахунок фінансових
коефіцієнтів і аналіз груп банків); комплексні системи ризиків у банківській діяльності; статистичні моделі “систем
раннього реагування”. Більш детальніше систему нагляду фінансового стану банку в різних країнах наведено в
таблиці 1.
Таблиця 1
Системи нагляду фінансового стану банку в різних країнах
Країна

Системи нагляду

Тип системи

Німеччина

BAКIS (інформаційна система)

Франція

SAABA

Система фінансових коефіцієнтів та аналізу окремих
груп банків
Система раннього реагування – очікувані збитки

ORAP

Дистанційна рейтингова система

Нідерланди

RAST

Комплексна система для оцінки ризиків

Англія

RATE

Система для оцінки банківських ризиків

Італія

PATROL

Дистанційна рейтингова система

США

CAMELS

Система рейтингів на базі рейтингових перевірок на
місцях
Система раннього реагування – прогнозування
рейтингів
Дистанційна система банківського нагляду

SEER Rating
рейтингів)
CAEL

Країни –
члени МВФ

(система

оцінки

SCOR (у межах дистанційного
нагляду CAMELS рейтинг)
SEER Risk Rank Bank Calculator –
OCC

Система раннього реагування – оцінка рейтингу

Система ПФУ,
стрес-тестування

Макро- та мікропруденційний аналіз

Системи раннього реагування
банкрутств і виживання

–

прогнозування

Найвідомішою методикою коефіцієнтного аналізу є інформаційна система ВАКІS − BAKred Information System,
яка використовується Центральним банком Німеччини з 1997 р. і охоплює 47 коефіцієнтів, 19 із яких належать до
кредитного ризику, 16 – до ринкових ризиків, 2 – до ризиків ліквідності, 10 – до прибутковості банківських операцій.
Розраховані показники не доводять до банків, із керівниками яких обговорюють лише тенденції у розвитку
банківського сектору та пропозиції щодо розв’язання проблемних ситуацій.
Банки розвинутих країн використовують у своїй діяльності протягом уже багатьох десятиліть таку форму
моніторингу фінансової стійкості банківських установ, як рейтинги. Для українських же банків рейтинги є відносно
новим інструментом, хоча на сьогодні вони вже активно використовуються в банківській практиці. Рейтингові системи
можна умовно розділити на дві категорії: ті що включають у себе дослідження на місцях, тобто вивчення організації
“зсередини” (в деяких публікаціях вони іменуються “інсайдерськими”), і дистанційні.
Упродовж останніх років у багатьох країнах розроблено й упроваджено підходи до рейтингування на основі
дистанційногo нагляду. Таким чином, системи рейтингів використовуються як у країнах, законодавство яких
передбачає проведення інспекційних перевірок на місцях, так і в країнах, де вони законодавчо не передбачені.
Дослідження щодо визначення рейтингової оцінки банку привертають увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних
науковців та практиків. Найбільш відомою є оцінка за системою CAMELS, яку застосовує Національний банк України
для аналізу стану та стабільності комерційних банків. Така оцінка системного ризику дає можливість визначити
пріоритети, а також методи нагляду та потреби в ресурсах для здійснення належного контролю за банківською
системою. Визначення рейтингу за системою CAMELS – це стандартизований метод оцінки банків та їх
ефективності. Його достовірність залежить від кваліфікації та об’єктивності економістів банку та інспекторів нагляду,
які здійснюють аналіз і дають оцінку банків на регулярній основі.
Висновки. Варто зазначити, що головним недоліком розглянутих методик є те, що їх аналіз не може
гарантовано визначити абсолютну надійність та ефективність банківської установи. Адже існує багато зовнішніх та
внутрішніх факторів (непередбачуваність економіки, нестабільна політична ситуація), які впливають на діяльність
банку, і немає ніякої можливості їх спрогнозувати. Тому жодна методика не є універсальною.
Дані здобутки зарубіжної науки аналізу банківської діяльності можуть бути використані в Україні, але
здебільшого на рівні ідей, адже вони спираються на законодавчу базу та економічний стан країн, де вони
використовуються. Тому застосування проаналізованих у статті методик до діяльності українських банків можливе
лише з адаптацією всіх коефіцієнтів до діяльності вітчизняних банківських установ та до законодавчої бази України.
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СЕКЦІЯ 5
Облік, аналіз і аудит:
стан, проблеми та перспективи розвитку
УДК 657.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ»
Автор: Батаріна А.О.
Науковий керівник: Івата В.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
В нових ринкових умовах виникає ряд проблемних питань облікової практики щодо визнання виробничих
запасів як фундаментальної основи діяльності промислових підприємств. Необхідною передумовою є встановлення
регламентованості термінології і визначення підходу до вирішення проблеми трактування понять, що стосуються
об’єкту дослідження.
Вивчення наукових праць показало, що підходи дослідників до трактування поняття «виробничі запаси»
носять суб’єктивний характер та містять значні розбіжності у визначенні виробничих запасів як облікової категорії.
Тому виникає потреба усунення нерегламентованості поняття «виробничі запаси» шляхом аналізу та систематизації
існуючих підходів до їх трактування.
На ряду з використанням поняття «виробничі запаси» застосовують ряд інших понять, зокрема «запаси»,
«матеріальні ресурси», «матеріальні цінності», «виробничі ресурси», «оборотні матеріальні активи», «предмети
праці» тощо. Ототожнення їх є науково необґрунтованим, оскільки кожне з них має самостійне значення та власне
тлумачення.
Найбільш вживаним в економічній науковій літературі є поняття «виробничі ресурси», яке з'явилося в
економічній літературі у 70-80-і рр. ХХ ст. Воно є і найбільш узагальнюючим серед інших понять, оскільки за
функціональністю включає такі види ресурсів як фінансові, матеріальні, трудові, земельні (природні або земля і
тварини), інформаційні та інтелектуальні [1, с. 138].
Деякі автори при визначенні поняття виробничих запасів застосовують термін «матеріальні цінності». Однак
поняття «цінність» є описовою категорією, ознакою, якісним або критеріальним показником, що характеризує запаси
як економічні елементи, що мають користь для їх власника і можуть принести йому економічні вигоди [3, с. 275].
Інші науковці ототожнюють поняття «виробничі запаси» із «предметами праці», оскільки вони також
одноразово використовуються у виробничому процесі, а свою вартість повністю переносять на готову продукцію.
Проте до складу предметів праці деякі дослідники зараховують ще і незавершене виробництво [4, с. 230], а інші
додають напівфабрикати, МШП та виправний брак, щодо якого прийнято рішення на виправлення [1, с. 138]. Зокрема
І. Б. Садовська [4, с. 230] та співавтори пропонують власний погляд на місце виробничих запасів у складі
економічних ресурсів (див. рис.).
Терміни «товарно-матеріальні активи» і «товарно-матеріальні запаси» не прийнятні для застосування з
причини охоплення ними активів, що мають матеріальну форму, які можуть бути як оборотними, так і необоротними.
При цьому акцент робиться на можливість продажу таких активів.
Термін «товарно-виробничі запаси» найбільшою мірою відображає характерні властивості матеріальних
елементів виробництва, основне призначення яких – обробка у процесі виробництва, формування основи виробів,
при цьому враховується можливість перебування їх у складі резервів у вигляді виробничих запасів на складі або
готових виробів (товарів), що перебувають на складах. Використання цього терміна викликає певні протиріччя, які
пов’язані з тлумаченням його в довідковій літературі. Так, більшість авторів під терміном «запаси» розуміють резерв
матеріальних ресурсів, які не використовуються в поточній діяльності підприємства і призначені для забезпечення
безперервності процесу виробництва, зберігання на випадок необхідності. Тобто, поняття запасів є досить
специфічним [6, с. 114].
Існує і така точка зору, представлена Кошеленко С. В. [7, с. 272], згідно з якою виробничі запаси входять до
складу матеріальних ресурсів підприємства, а поняття «запаси», «запаси товарно-матеріальних цінностей»,
«товарно-матеріальні запаси» та «матеріальні запаси» ототожнені і також містять у своєму складі виробничі запаси.
Використовувана категорія «запаси» у вітчизняній літературі з’явилась на початку 90-х років ХХ століття з
прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [8] та введенням в дію
положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Однак не варто ототожнювати поняття «запаси» та «виробничі
запаси», оскільки виходячи із визначення запасів, наданого П(С)БО 9 «Запаси» [8], до складу запасів входять товари,
готова продукція, виробництво та МШП.
Отже, у дослідженні було розглянуто проблемні питання щодо визначення економічної сутності виробничих
запасів та наголошено на необхідності прийняття єдиного визначення поняття «виробничі запаси».
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Економічні ресурси

Фінансові

Трудові

Матеріальні

Засоби у сфері виробництва

Засоби праці

Засоби у сфері обігу

Предмети праці

необоротні

Природні

Продукти праці

виробничі
запаси

готова
продукція

незавершене
виробництво

товари

оборотні

Рис. Місце виробничих запасів у складі економічних ресурсів
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2013/iem/veremchuk/library/zapasi.pdf

УДК 657.2
МОДЕЛЬ ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ ЗГІДНО З МСФЗ 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ»
Автори: Бурлан С.А.,
Чорноморський Державний Університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв
Каткова Н.В.,
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
При оцінці фінансового стану підприємства розмір виручки, поряд з чистим прибутком, є його найважливішим
показником. При цьому виручка, як правило, являє собою найбільш значну статтю звіту про фінансові результати
(про сукупний дохід).
28 травня 2014р. Рада з МСФЗ та ССФУ США опублікували новий спільний стандарт з питань визнання
виручки - МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями» [1], який вступить в силу 01.01.2017 р. Метою стандарту є
встановлення принципів, які повинні застосовувати організація при відображенні корисної для користувачів
фінансової звітності інформації про характер, величину, розподіл у часі та невизначеність виручки і грошових потоків,
обумовлених договором з покупцем.
Основний принцип цього стандарту вимагає визнання організацією виручки для відображення передачі
обіцяних товарів або послуг покупцю в сумі, що відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати
в обмін на такі товари або послуги.
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Передбачаються два підходи до визнання виручки (п. 32 МСФЗ 15): визнання в певний момент часу і визнання
протягом певного часу.
Згідно п.9 МСФЗ 15 організація повинна обліковувати договір з покупцем, який потрапляє в сферу
застосування стандарту, виключно при дотриманні всіх критеріїв, перерахованих нижче:
 сторони за договором затвердили договір (у письмовій формі, усно або відповідно до іншої звичайної
ділової практики) і зобов'язуються виконувати передбачені договором зобов'язання;
 організація може ідентифікувати права кожної сторони щодо продукції, товарів або послуг, які будуть
передані;
 організація може ідентифікувати умови оплати товарів або послуг, які будуть передані;
 договір має комерційну сутність (ризики, розподіл у часі або величина майбутніх грошових потоків
організації, що, як очікується, зміняться в результаті договору);
 отримання організацією відшкодування, право на яке вона отримає в обмін на товари або послуги, які
будуть передані покупцю, є ймовірним. Оцінюючи вірогідність отримання суми відшкодування, організація повинна
брати до уваги тільки здатність і намір покупця виплатити дану суму відшкодування при настанні терміну платежу [1].
Тобто, новий стандарт встановлює п’ятиступенчасту модель визнання доходів у бухгалтерському обліку, яка
буде застосовуватися до всіх контрактів з клієнтами:
 ідентифікація контракту з клієнтом;
 визначення зобов'язань за контрактом;
 визначення ціни угоди;
 ідентифікація ціни угоди для виконання зобов'язань за контрактом;
 визнання виручки при виконанні зобов'язань [2].
Як видно, в порівнянні з раніше прийнятими МСФЗ, що регламентують визнання виручки, відбулася зміна
підходу: на зміну концепції доходу (performance reporting) прийшла концепція зміни активів / зобов'язань (positional
reporting).
Організація повинна визнавати виручку, коли (або в міру того, як) організація виконує обов'язок до виконання
шляхом передачі обіцяного товару або послуги (активу) покупцеві. Актив передається, коли (або в міру того, як)
покупець отримує контроль над таким активом.
У продавця товару або послуги після укладення договору з покупцем може виникати актив за договором.
Актив за договором - це право організації на відшкодування в обмін на товари або послуги, які організація передала
покупцеві, коли таке право залежить від чогось, відмінного від закінчення певного періоду часу (наприклад,
виконання організацією певних зобов'язань у майбутньому) [1].
Наприклад, організація укладає договір на поставку товарів (товар № 1 і товар № 2) на суму 5000 грн. Ціна
продажу товару №1 - 2000 грн., товару № 2 - 3000 грн. Безумовне право на одержання винагороди у продавця
виникає тільки після передачі контролю над товарами № 1 і № 2 в сукупності. Сплата покупцем винагороди за
договором здійснюється після передачі товарів № 1 і № 2.
Згідно умов договору 15 березня покупцю передається товар № 1, що відображається наступною проводкою:
Дт «Договірний актив» - 2000
Кт "Дохід" - 2000.
3 квітня покупцю передається товар № 2 і тоді у підприємства виникає безумовне право на отримання
винагороди за договором і робиться наступний запис:
Дт «Дебіторська заборгованість» - 5000
Кт «Договірний актив» - 2000
Кт "Дохід" - 3000.
5 квітня отримано винагороду на розрахунковий рахунок продавця:
Дт «Розрахунковий рахунок організації - продавця товару» - 5000
Кт «Дебіторська заборгованість» - 5000 [3].
У разі отримання авансового платежу у продавця з'являється договірне зобов'язання з поставки товару, що
припиняється у момент його поставки одночасно з визнанням виручки. Зобов'язання за договором - це обов'язок
організації передати товари або послуги покупцю, за які організація отримала відшкодування (або сума
відшкодування за які вже підлягає оплаті) від покупця [1].
Наприклад, 1 лютого організація укладає договір на поставку товару 30 березня на суму 100 тис. грн., умови
якого передбачають отримання авансового платежу 15 лютого. Даний договір може бути розірваний за згодою
сторін.
Надходження авансу 15 лютого відображається наступною проводкою:
Дт «Розрахунковий рахунок організації - продавця товару» - 100000
Кт «Договірне зобов'язання (з поставки товару)» - 100000.
Виконання зобов'язання з поставки товару продавцем 30 березня відображається записом:
Дт «Договірне зобов'язання» - 100000
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Кт "Дохід" - 100000 [3].
Таким чином, новий стандарт використовує «договірний» підхід (contract-based approach), згідно з яким
визнання виручки за договорами з покупцями базується на зміні активів і зобов'язань, які виникають, коли організація
стає стороною за договором і починає виконувати по ньому зобов'язання.
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УДК 005.8:330.131.7
АНАЛІЗ РИЗИКІВ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
Автор: Бурунсуз К.С.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Забезпечення стійкого розвитку вітчизняної економіки не можливо без ефективного управління, впровадження
систем ризик-менеджменту в корпораціях і на підприємствах, що вимагає достовірної оцінки ризиків. Побудова
сучасних систем ризик-менеджменту на основі існуючих міжнародних стандартів управління ризиками дозволить
керівникам більш ефективно управляти ризиками корпорацій та підприємств.
У той час як фінансова та економічна криза існують на глобальному рівні, і ринкова конкуренція стає все більш
і більш агресивною, інтерес до управління ризиками зростає. Ефективне управління ризиками забезпечує міцну
основу для прийняття рішень у проектах, що приносить важливі переваги, такі як: зниження витрат, підвищення
взаємодії з зацікавленими сторонами та поліпшення управління змінами.
Ризик-менеджмент органічно пов'язаний з такими сферами, як фінанси, маркетинг, зв'язки з громадськістю,
оперативне управлінням виробництвом, матеріально-технічним постачанням, дослідженнями й розробками,
юридичний захист [1].
Міжнародні проекти мають високий рівень ризику і ступінь складності, які призводять до більшої можливості
перевитрати коштів і до конфлікту порівняно з вітчизняними. Складності, що випливають з динамічних взаємодій між
різними глобальними, місцевими і специфічними проектними факторами, зумовлюють необхідність систематичного,
комплексного і попереджувального процесу ризик-менеджменту в міжнародних проектах. Процес управління
ризиками зазвичай визначається як ітераційний процес, який починається з ідентифікації факторів ризику, з
наступним якісним і/або кількісним аналізом впливу ризику на проект, і, в кінцевому рахунку, призводить до
створення стратегії зниження ризиків для підтримки оптимального співвідношення ризику і прибутковості між
учасниками проекту.
Переваги процесу ризик-менеджменту стосуються найбільшою мірою надійності та відкритості системи
виявлення та подальшої оцінки фаз. У міжнародних проектах, ідентифікація ризику стає більш важливою, тому що ці
проекти охоплюють більш широкий спектр ризиків, ніж вітчизняні проекти, які пов'язані з багатьма невідомими.
Висока невизначеність початкових припущень, незнання виконавцями макро - і мікро екологічних факторів,
різноманітність і складність взаємозв'язків є причиною складнощів при виявлення ризику в зарубіжних проектах.
На рис.1 наведені етапи ризик-менеджменту.
Аналіз ризиків містить огляд джерел ризику, наслідків та ймовірності для оцінки невід'ємного або
незахищеного ризику без контролю на місці. Він також включає в себе ідентифікацію видів контролю, оцінки їх
ефективності та результуючий рівень ризику в системі управління на місці (захищений, залишковий або ризик, який
може знаходитися під контролем). Якісні і кількісні методи є прийнятними методами аналізу в залежності від ризику, з
метою аналізу наявної інформації і даних [2].
Часто якісні методи можуть бути використані для скринінгу ризиків, в той час як високі ризики по мірі
необхідності піддаються дорогим кількісних методам. Ризики можуть бути оцінені якісно за допомогою таких
інструментів, як матриці небезпеки, графіки ризиків, матриці ризиків, але зазначимо, що матриця ризиків є найбільш
поширеною.
Система ризик-менеджменту будь-якої інвестиційної діяльності, в тому числі й міжнародної, охоплює три
великі блоки: ідентифікацію ризиків, їх оцінку та розробку системи дій реагування. Основними цілями ризикменеджменту міжнародної інвестиційної діяльності, на нашу думку, є: зменшення впливу сукупності ризиків на
кінцевий економічний та інші види ефектів перш за все для інвестора, а також для інших учасників, якими залежно
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від специфіки проекту можуть бути: суспільство (держава-донор, держава-реципієнт), кредитори, страхові компанії,
комерційні банки, юридичні фірми, будівельно-монтажні підприємства, транспортні підприємства, митні брокери,
консалтингові агентства, виробники обладнання, постачальники сировини й матеріалів, гуртові покупці тощо [3].
Основи управління
ризиками.
Встановлення
контексту

Ідентифікація ризику

Моніторинг та огляд

Аналіз ризику

Контроль над
ризиком

Оцінка ризику

Рис. 1. Процес управління ризиками
Оцінка ризику, на думку багатьох фахівців, є критичною для ефективного управління ризиками в проектах.
Якщо ми визнаємо, що ризик-менеджмент-це наука про виявлення, оцінцку і мінімізацію невизначеності подій при
здійсненні проектів, отже, секрет управління ризиком полягає у можливості якісної та кількісної оцінки елементів
ризику. Ось чому фахівці вважають якісний та кількісний аналіз ризиків проекту ключовим процесом у галузі
управління ризиками.
Тобто, якісний аналіз ризиків - розташування ризиків за ступенем їх пріоритету для подальшого аналізу та
обробки шляхом оцінки і підсумовування ймовірності їх виникнення та впливу на проект. Кількісний аналіз ризиків кількісний аналіз потенційного впливу ідентифікованих ризиків на загальні цілі проекту.
Отже, можна стверджувати, що аналіз ризиків - найважливіший етап аналізу міжнародного проекту, який є
основою побудови системи ризик-менеджменту. У рамках аналізу вирішується задача узгодження двох майже
протилежних прагнень - максимізації прибутку і мінімізації ризиків проекту.
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УДК 336.1:352
ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ, ЯК ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ
Автор: Гришина Л. О.
Первомайський політехнічний інститут Національного університету
кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Первомайськ
Одним з найефективніших важелів забезпечення розвитку економіки регіонів, країни являється сукупність
податків та зборів, які забезпечують державу ресурсами для фінансування суспільно необхідних витрат та мають
значний вплив на результати економічної діяльності платників. Податкові платежі збільшують доходи, які необхідні
для виконання державою основних завдань та можуть сприяти як удосконаленню, так і ускладненню певних
економічних процесів. Тому питання оцінки податкового потенціалу є досить актуальними в сучасному складному
становищі держави та нестабільного податкового середовища.
Дослідження сучасної економічної думки вітчизняних і зарубіжних науковців [1,3,4] до визначення категорії
«податковий потенціал» дозволило виділити такі основні підходи:
загальний податковий потенціал складається з потенціалу окремих податків і зборів;
податковий потенціал можна розглядати як фактор, що визначає розміри податкових надходжень та
визначається як реальний національний дохід, зменшений на суму витрат для відтворення життєво необхідних
потреб громадян і капіталу, спрямованого на інвестиційні потреби;
податковий потенціал можна розглядати як "податкові можливості" окремих регіонів, тощо.
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Отже, податковий потенціал є складною і досить динамічною економічною категорією, яка відображає не
тільки існуючий рівень оподаткування адміністративно- територіальної одиниці, але й ті резерви, які можна
використати в перспективі для покриття бюджетного дефіциту та закласти в основу механізму фінансового
вирівнювання регіонів.
Податковий потенціал регіону є базою для оцінки розміру надходжень потенційно можливих податкових
доходів до відповідних бюджетів і фінансового вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів, що є
особливо актуальним в сучасних умовах трансформації національної економіки. В свою чергу, необхідно володіти
методикою оцінки самого податкового потенціалу регіону, яка ґрунтується на використанні двох основних груп
методів абсолютних і відносних величин. До методів абсолютних величин належать методи, що дозволяють
розрахувати податковий потенціал в абсолютних показниках, що дозволяє отримати фактичні або прогнозовані на
перспективу суми податкових надходжень. До методів відносних величин належать методи, що передбачають
розрахунок відношення податкових надходжень до іншого показника (зазвичай показника економічного зростання).
Метод на основі регресійного аналізу передбачає визначення даних про сукупні джерела надходжень на рівні
конкретної території, сприяє ефективній оцінці податкового потенціалу території при значно меншому обсязі
необхідної фінансової і статистичної інформації, але є складним при виборі економічних показників, що
характеризують податковий потенціал.
Фактичний метод заснований на розрахунку податкового потенціалу з використанням даних офіційних форм
податкової звітності. Його перевагами є простота розрахунків і відносно невеликі обсяги необхідної інформації, але
фактичні надходження не відображають податкового потенціалу території.
Метод репрезентативної податкової системи передбачає визначення дохідних можливостей, які можуть бути
акумульовані у бюджет за умови середнього рівня податкових зусиль і однакового складу податків і ставок
оподаткування.
На основі використання цих та інших методів можна здійснити рейтингову оцінку рівня податкового потенціалу
регіону. Так, за 2011-2013рр рівень податкового потенціалу Миколаївської області займає 11 місце серед 27 регіонів
України і відноситься до групи середнього рівня поряд з Одеською, Львівською, Вінницькою, Черкаською областями.
Найбільший рівень податкового потенціалу має м. Київ, де значне перевищення показників валового регіонального
продукту та доходів регіону в розрахунку на душу населення в порівнянні з середніми показниками по країні.
Отже, оцінка податкового потенціалу регіону має сприяти стимулюванню місцевих органів влади до
розвитку власного фінансового потенціалу, забезпеченню ефективного розвитку на основі підвищення податкових
надходжень та використанню заходів щодо збільшення податкової бази регіону (рис1).
Основні шляхи збільшення податкової
бази регіону

підвищення результативності
механізмів щодо
стимулювання росту
ефективності
господарювання

ефективне використання
можливостей діючого податкового
законодавства з метою
максимального збільшення
податкового потенціалу регіону

створення умов для розвитку та
зміцнення малого бізнесу

Покращення збору податків, в
тому числі за рахунок
поліпшення роботи фіскальних
органів

Рис.1 Основні шляхи збільшення податкової бази Миколаївської області
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Автор: Медведєва В. М.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
За даними Forrester Research, 38% компаній зі списку Fortune 500 вважають, що придбання сучасної системи
документообігу ( далі СЕД) є критично важливим для успішного ведення їхнього бізнесу. Відповідно до думки
галузевих аналітиків (таких думок, що відрізняються у визначених моментах одна від одної, існує досить велика
кількість) користь для корпоративних користувачів при впровадженні СЕД досить значуща. Наприклад, за даними
Siemens Business Services, при використанні СЕД:
 продуктивність праці персоналу збільшується на 20-25%;
 вартість архівного збереження електронних документів на 80%, що нижче в порівнянні із вартістю
збереження паперових архівів.
Прийнято також вважати, що при впровадженні СЕД здобуваються тактичні і стратегічні вигоди. Тактичні
вигоди визначаються скороченням витрат при впровадженні СЕД, зв'язаним із:
 звільненням фізичного місця для збереження документів;
 зменшенням витрат на копіювання і доставку документів у паперовому вигляді;
 зниженням витрат на персонал і устаткування та ін.
До стратегічного відносяться переваги, пов'язані з підвищенням ефективності роботи підприємства або
організації. До таких переваг можна віднести:
 поява можливості колективної роботи над документами (що неможливо при паперовому діловодстві);
 значне прискорення пошуку і вибірки документів (по різних атрибутах);
 підвищення безпеки інформації за рахунок того, що робота в СЕД з незареєстрованної робочої станції
неможлива, а кожному користувачеві СЕД призначаються свої повноваження доступу до інформації;
 підвищення схоронності документів і зручності їхнього збереження, тому що вони зберігаються в
електронному виді на сервері;
 поліпшення контролю за виконанням документів.[1]
Забезпечення більш ефективного керування документами за рахунок автоматичного контролю виконання,
прозорості діяльності організації на всіх рівнях.
Підтримка ефективного накопичення, керування і доступу до інформації і знань. Забезпечення кадрової
гнучкості за рахунок більшої формалізації діяльності кожного співробітника і можливості збереження всієї
передісторії його діяльності.
Усунення дублювання і багаторазового перетворення інформації.
Забезпечення чіткої авторизації доступу до комерційної інформації, за рахунок чого підвищується
персональна відповідальність співробітників за виконані дії строго в рамках наданих повноважень.
Протоколювання діяльності підприємства в цілому (внутрішні службові розслідування, аналіз діяльності
підрозділів, виявлення «гарячих точок» у діяльності).
Оптимізація бізнес-процесів і автоматизація механізму їхнього виконання і контролю.
Виключення або максимально можливе скорочення обороту паперових документів на підприємстві. Економія
ресурсів за рахунок скорочення витрат на керування потоками документів в організації.
Виключення необхідності чи істотне спрощення і здешевлення збереження паперових документів за рахунок
наявності оперативного електронного архіву.
Єдиний інформаційний простір. Рішення з автоматизації діловодства та контролю виконання документів надає
можливість територіально розгалуженому підприємству «Головне підприємство - Районні управління» функціонувати
в єдиному інформаційному просторі. Це забезпечується створенням в підприємстві актуальної центральної бази
даних, яка оперативно оновлюється інформацією з баз даних управлінь. Кожен документ чи об'єкт вводиться в
систему один раз і після збереження стає доступним всім іншим підсистемам.[2]
Створення електронного архіву. Створення довготривалого збереження документів та управління
електронним архівом, враховуючи процедури списання, та знищення документів. Створення надійного єдиного
сховища для документів і знань, до якого працівники та клієнти фірми мали б зручний доступ звідусіль та у будь-який
час. Забезпечення атрибутивного та повнотекстового пошуку. Можливість настроювати кожним користувачем
індивідуально результати пошуку. Забезпечення миттєвого доступу до інформації із різних репозиторіїв за
допомогою єдиного запиту. Одне запитання "прозоро" адресується до сховищ документів Word/Excel/PowerPoint,
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файлових систем, Microsoft Exchange, Lotus Notes, SQL- баз даних та internet/intranet, повністю зберігаючи при цьому
розмежування прав доступу.[3]
Отже, комплексна СЕД повинна охоплювати весь цикл діловодства підприємства чи організації – від
постановки завдання на створення документа
до його списання в архів, забезпечувати централізоване збереження документів у будь-яких форматах. СЕД
повинні поєднувати розрізнені потоки документів територіально віддалених підприємств у єдину систему. Вони
повинні забезпечувати гнучке керування документами як за допомогою жорсткого визначення маршрутів руху, так і
шляхом вільної маршрутизації документів. У СЕД повинне бути реалізоване тверде розмежування користувачів до
різних документів у залежності від їхньої компетенції, займаної посади і призначених їм повноважень.
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Формування активів та здійснення господарської діяльності будь-якого підприємства відбувається за рахунок
його капіталу. Внески засновників та накопичення сум доходу від діяльності є джерелом власного капіталу, належний
контроль якого, в свою чергу, забезпечує ефективний управлінський вплив з боку власників на підприємство.
Метою внутрішньогосподарського контролю власного капіталу є перевірка дотримання нормативно-правових
вимог під час здійснення операцій з власним капіталом підприємства, а також їх документального, облікового та
звітного обґрунтування.
Об'єктами внутрішньогосподарського контролю власного капіталу є процеси формування та розподілу
власного капіталу підприємства та їх обліково-звітне забезпечення. Суб’єкти внутрішнього контролю статутного
капіталу можна розділити на дві групи: 1) суб’єкти контролю, визначені законодавчо; 2) суб’єкти контролю, створені
за власною ініціативою. До повноважень кожного з суб’єктів входить набір визначених контрольних функцій [1, с.131].
Джерелами внутрішньогосподарського контролю є:
 Документи, пов’язані із створенням підприємства (свідоцтво про державну реєстрацію, довідки про
прийняття на облік у податковому органі, про реєстрацію в органі статистики та відповідних державних цільових
фондах тощо);
 Документи, що підтверджують право власності на майно, яке є внеском до статутного капіталу, свідоцтво
про право власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність та ін.;
 Наказ про облікову політику підприємства;
 Первинні документи (акції, прибуткові касові ордери про збір установчих внесків, акти прийманняздавання до статутного капіталу установчих внесків тощо;
 Облікові регістри: журнали № 7, 6, 3, 1 (кредит рахунків 40 «Зареєстрований капітал», 41 «Капітал у
дооцінках», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 45
«Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал», 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», 48 «Цільове
фінансування і цільові надходження», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі
в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 76 «Страхові платежі», 79 «Фінансові результати», 64
«Розрахунки за податками і платежами», 67 «Розрахунки з учасниками», 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»),
відомості 1.1—1.3 за дебетом рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», відомість 3.6 аналітичного
обліку розрахунків з бюджетом, відомість 7.1 аналітичних даних рахунку 42 «Додатковий капітал», відомість 7.2
аналітичних даних рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», Головна книга;
 Фінансова та податкова звітність: річна фінансова звітність за контрольований період і на дату
реорганізації (ліквідації) підприємства, декларація про податок на додану вартість і податкова декларація з податку
на прибуток підприємства [2, с.257.].
Внутрішньогосподарський контроль власного капіталу підприємств різних організаційних форм має
ґрунтуватися на врахуванні типових порушень в організації обліку підприємством, а також таких, що пов’язані з
неправильним і несвоєчасним внесенням змін до установчих документів, розрахунків із засновниками.
Основні помилки, які можуть бути виявлені в процесі проведення контрольних дій, можуть бути згруповані
таким чином:
 Порушення, пов’язані з неправильним веденням обліку:
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а) залишок за кредитом рахунку 401 «Статутний капітал» не відповідає заявленому в установчих документах;
б) необґрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок підвищення вартості запасів, нематеріальних
активів понад погоджену засновниками (учасниками) їх справедливу вартість (для підприємств недержавної форми
власності);
в) неврахування курсових різниць у разі внесків до статутного капіталу валютних цінностей засновникомнерезидентом;
г) не відображення здійснених операцій;
д) недотримання вимог нормативних документів;
 Порушення, пов’язані з неправильним і несвоєчасним внесенням змін до установчих документів:
а) невнесення (неповне внесення) засновниками часток до статутного капіталу;
б) несвоєчасне внесення змін до реєстру акціонерів (якщо їх чисельність більша за 50 відсотків);
в) несвоєчасне документальне оформлення операцій щодо вибуття і прийому нових засновників
підприємства;
г)неправильне документування часток засновників, які були внесені до статутного капіталу або повернуті;
д) діяльність без ліцензії;
 Порушення, пов’язані з неправильним оформленням та відсутністю документів:
а) використання прострочених документів та відсутність оформлених відповідно до чинного законодавства
документів;
б) безпідставне виправлення записів у документах;
в) відсутність оригіналів або завірених відповідно до законодавства документів; г)наявність фіктивних
документів;
1.
Порушення, пов’язані з розрахунками:
2.
а) неправильне обчислення податку на прибуток;
3.
б)невиплата дивідендів за привілейованими акціями;
4.
в)неправильне обчислення дивідендів;
5.
г)порушення нормативних документів;
6.
Порушення, пов’язані з укладанням колективного договору, оформленням змін чи доповнень до нього
та його виконанням.
Проведення внутрішнього контролю власного капіталу є важливим як в інтересах власників, інвесторів, інших
вкладників у підприємство, так і будь-яких інших користувачів фінансової інформації, потенційних інвесторів з метою
забезпечення мінімальних гарантій щодо достовірності, реальності, повноти і законності наведеної інформації [3,
с.286].
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УДК 331.101.6

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
Автор: Погорєлова О.В., Баланенко О.Г.,
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Підвищення ефективності суспільного виробництва, соціально-економічного розвитку країни, ступінь
задоволення суспільних і особистих
потреб та рівень життя населення в багатьох випадках ґрунтується на
підвищенні продуктивності виробництва, і в тому числі на зростанні продуктивності праці.
Управління у виробництві, як особливий вид людської діяльності, зумовлене виникненням перших підприємств
та поділом праці у процесі виробництва, коли постала нагальна потреба у координуванні й регулюванні праці
робітників. З цим погоджуються багато дослідників]. Однак, з розвитком суспільства відбувається й розвиток
управління, змінюються пріоритети, удосконалюються принципи, методи, функції тощо.
Взагалі під управлінням прийнято розуміти “вплив на процес, об’єкт чи систему для збереження їхньої
стійкості або переведення з одного стану в інший відповідно до визначених цілей” [1].
У зв’язку з цим доцільно розглянути єдність двох підсистем управління: керуючої (суб’єкта управління) й
керованої (об’єкту управління). Керуюча підсистема складається з осіб, які здійснюють управління, тобто вплив на
об’єкт управління, під яким розуміють симбіоз працівників із засобами та предметами праці. Оптимальне
функціонування цих підсистем управління забезпечує досягнення поставлених перед підприємством цілей. Ці
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питання були об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і закордонних дослідників: Л.І. Абалкіна, О.І. Амоші, Ч.
Беббіджа, М. Блюмфілда, І.П. Булєєва, Д. Вартона, М. Вебера, О.К. Гастєва, Г.К. Губерної, Г. Емерсона, Л.В.
Конторовича, А. Маслоу, Е. Мэйо, М. Мескона, М.Д. Прокопенко, А. Сміта, Ф. Тейлора, М. Г. Чумаченко, А.А. Чухно,
А. Файоля тощо [2; 3; 4]. Аналіз робіт зазначених науковців щодо розвитку теорії і практики управління дозволив
виділити його історичні етапи розвитку, а саме: прадавній, античний, середньовіччя, пізнє середньовіччя,
індустріальний, систематизації та сучасний.
Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить, що зростання економіки більш, ніж на п’ятдесят відсотків, залежить
від продуктивності праці, яка завжди була одним із найважливіших показників ефективності суспільного виробництва.
Як і всі найбільш важливі організаційні проблеми, дослідження підвищення продуктивності праці потребує
комплексного підходу. За таких умов зростання продуктивності праці набуває великого значення як для кожного
окремого підприємства, так і для суспільства в цілому.
Разом з тим, трансформаційні процеси в економічних процесах обумовлює необхідність розробки адекватного
механізму управління, який би передбачав не тільки можливість швидкої адаптації сучасних підприємств до
мінливого середовища, але і сприяв би розв’язанню проблем соціального захисту, зміцненню соціальних гарантій,
безпеки праці та її охорони тощо. У зв’язку з цим розв’язання багатьох проблем прискорення соціально-економічного
розвитку підприємств, зокрема різних типів виробництв, ґрунтується на вдосконалені управління продуктивністю
праці.
Управління продуктивністю праці – один із нових підходів в управлінні. Якщо теоретичні розробки щодо
управління працею, колективом чи трудовими ресурсами не тільки відомі, а і знайшли практичне втілення в
господарській діяльності, то питання управління продуктивністю праці ще не достатньо розроблені й практично
апробовані. Впродовж багатовікового становлення управління і як науки, і як галузі діяльності показник
“продуктивність праці” був швидше метою чи засобом досягнення певних цілей, ніж об’єктом управління. Однак,
зараз все частіше дослідники звертаються до розробки цієї проблеми.
Так, Цесарук В.О. [5] вважає, що “управління продуктивністю праці на промисловому підприємстві – це процес
впливу керівника (керуючої системи) на формування умов (факторів) з метою зміни результативності його
виробничо-господарської діяльності, що виміряється відношенням результату до витрат ресурсів на одиницю
продукції (послуг)”. Автор стверджує, що “управління продуктивністю праці – це гнучка, адаптована до ринкових
відносин, система методів, способів, прийомів, спрямованих на вироблення і реалізацію організаційних, технічних,
економічних і соціальних заходів для забезпечення такого обсягу виробництва товарів чи послуг, що буде визнаний і
куплений споживачем за конкретний період часу”. І в якості висновку констатує: “управління продуктивністю праці –
це підсистема управління підприємством, що являє собою специфічний вид професійної діяльності лінійних і
функціональних керівників підприємства і його підрозділів, спрямована на зміну умов виробництва з метою
одержання запланованих результатів зниження витрат і збільшення обсягів виробництва”.
Інші дослідники стверджують, що “управління продуктивністю праці - це перемінні в просторі й у часі, зв'язані
між собою функції, метою яких є вирішення проблем і задач підприємства”.
Кремнєв Г.Р. [6] про управління продуктивністю праці говорить, як про “процес стратегічного й оперативного
прийняття рішень і їхню реалізацію через кількісні та якісні показники”.
Ми згодні з такою позицією в теорії управління продуктивністю праці, однак всі ці визначення не дають чіткої
уяви про об’єкт управління, їх можна використати для розгляду майже всіх напрямків управління, оскільки вони
швидше універсальні, ніж специфічні, тобто вони не відбивають сутність конкретної системи управління.
У зв’язку з цим виникає необхідність поглибити теоретичне обґрунтування управління продуктивністю праці з
обов’язковим виділенням специфіки об’єкту управління. Це залежить від галузевих особливостей підприємства. Так,
проведені нами дослідження машинобудівних підприємств показали, що для підвищення продуктивності праці для
підприємств в цілому на 7%, на окремих технологічних ділянках ці показники повинні досягнути 10% – 12% на рік.
Таким чином, продуктивність праці, яка має визначати зріст виробництва, є балансуючим показником. Тому при
створенні системи управління продуктивністю праці слід здійснювати взаємозв’язки позитивно й негативно
впливаючих факторів.
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ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ АВС

Автор: Прокопович Л.Б.,
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Облік витрат за видами діяльності є ефективним засобом: зниження спотворення собівартості продукції (робіт,
послуг); підвищення точності оцінки незавершеного виробництва, готової продукції та покращення інформаційного
забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Проте впровадження системи обліку витрат за видами
діяльності в господарську діяльність вітчизняних підприємств ускладнюється рядок труднощів, однієї з яких є формування переліку видів діяльності. Формування переліку видів діяльності є початковим етапом обліку витрат за
системою АВС (див. [1]), тому недопущення помилок на цієї стадії набуває особливого значення.
Детальне опис процесу формування видів діяльності в системі АВС виходе за межі даної публікації, у зв‘язку з
чим розглянемо спрощену схему, яка наведена на рис. 1.
початок
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до переліку видів
діяльності
Перелік видів діяльності має
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Формування реєстру видів діяльності
для системи АВС

кінець
Рис.1. Схема формування видів діяльності в системі АВС
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З початку на об‘єктів впровадження системи АВС потрібно провести аналіз факторів діяльності рівня
виробництва (тип виробництва; виробнича структура; номенклатура продукції та технологія її виготовлення;
використання уніфікованих деталей, вузлів та агрегатів) і факторів позавиробничої діяльності (організаційна
структура підприємства; номенклатура постачальників та замовників; структура персоналу). Вказані групи факторів
впливають на структуру видів діяльності за якими підприємство буде розподіляти витрати. На наступному етапі
відбувається розробка кількох альтернативних переліків видів діяльності в системі АВС. На третьому етапі шляхом
врахування переваг та недоліків кожної альтернативи експертна група обирає один, попередній перелік видів
діяльності. Слід розуміти, що даний перелік необов‘язково повинен бути одним, з розроблених на другому етапі
альтернатив, а може бути синтезом альтернативних переліків. На четвертому етапі відбувається перевірка та
оптимізація переліку видів діяльності. На даному етапі необхідно користуватися принципом доцільності та
спробувати сформувати найбільш оптимальний перелік видів діяльності. За звичай, даний перелік повинен
нараховувати від 5 до 7 видів діяльності, більшість яких відноситься до діяльності рівня виробництва продукції.
На наступному етапі відбувається перевірка сформованого переліку видів діяльності, у разі наявності суттєвих
недоліків необхідно внести зміни до переліку та вернутися до попередніх етапів (див. рис.1), в іншому випадку
починається наступний етап - складання класифікаційних карток виду діяльності. Запропонована форма такої картки
наведена на рис. 2.
Дата

найменування організації

Класифікаційна картка виду діяльності №

Вид
діяльності

код
найменування
виробнича
невиробнича

Витрати
статті

код
субстатті

Найменування

База розподілу витрат
Найменування

код

Місце виникнення

одиниця
виміру

Склав
Затвердив
Рис.2. Форма класифікаційної картки виду діяльності
Після складання всіх класифікаційних карток інформація з них переноситься до реєстру видів діяльності, якій
оформлюється додатком до внутрішнього нормативного документа підприємства, що регламентує облік витрат за
видами діяльності.
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Автор: Стойкова Т.М.
Науковий керівник: Каткова Н.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
В умовах ринкової економіки податки є одним з найважливіших важелів впливу держави на економічні
процеси, вони слугують тими “кровоносними артеріями”, через які відбувається фінансове наповнення бюджетів
різних рівнів для реалізації життєво важливих функцій держави. Однак варто зазначити, що вплив податкових
важелів на економіку потребує чіткої спланованості, системності та прогнозованості рішень. Потрібно враховувати,
що надмірне податкове навантаження є негативним чинником державної податкової політики, яке відповідним чином
впливає на розвиток національної економіки, стримує ділову активність суб’єктів господарювання, уповільнює
зростання валового внутрішнього продукту та є однією з причин виникнення таких кризових явищ у суспільстві, як
соціальна напруженість та загальне зубожіння населення.
В економічній науковій літературі немає єдиного тлумачення поняття “податкове навантаження”. Досить часто
воно ототожнюється з терміном “податковий тягар”, який відповідно до нового економічного і юридичного словника
означає: “ступінь, рівень економічних обмежень, що накладаються на платників податків, які обумовлені
відрахуванням коштів на сплату податків, відволіканням їх від інших можливих напрямів використання” [1]
Податкове навантаження (тиск) реалізується на таких чотирьох рівнях:
 перший – податковий тиск безпосередньо податкових важелів;
 другий – податковий тиск всієї сукупності податків, зборів і платежів;
 третій – використання механізму пільг платниками, надання пільгових кредитів, дотацій, при цьому
податковий тиск переміщується з одних платників податків на інших.
 четвертий – використання податкової техніки, при якій посилюється податковий тиск на платника
податку(наприклад, авансові платежі, які передбачають сплату податку платником до моменту отримання
результатів його господарської діяльності).
Тлумачення податкового навантаження з точки зору ступеня впливу загальної суми всіх податкових платежів
передбачає зіставлення їх з обсягом ВВП національної економіки. Зміст і межа податкового навантаження не є
чимось незмінним. До чинників, що визначають зміст і межу податкового навантаження в країні відносять: ступінь
розвитку ринкової економіки та масштаби і форми державного регулювання; рівень соціально - економічного
розвитку національної економіки та рівень життя населення; напрями використання державних доходів; внутрішня і
зовнішня політика держави; соціально - культурні традиції населення, рівень розвитку податкової культури.
Таким чином, межа податкового навантаження – це умовна точка в оподаткуванні, при якій досягається
оптимальна як для платників, так і для державної скарбниці частка ВВП, що перерозподіляється через державний
бюджет.

Рис. 1 Обсяг податкових надходжень до бюджету. Крива Лаффера [1]
При спробі збільшення податкових надходжень за рахунок надмірного податкового навантаження
(наприклад, збільшення податкових ставок з основних податків) швидко досягається така межа, коли може суттєво
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зменшитися саме джерело сплати податків, що в свою чергу призведе до зменшення податкових надходжень. Така
залежність була науково обґрунтована і доведена відомим американським економістом Артуром Лаффером і
отримала назву „крива Лаффера”.
На графіку відображено зв’язок між податковими ставками (ta, tb, tc), та бюджетними надходженнями (Ga,
Gb). Геометричне розміщення точок демонструє можливий варіант поєднання ставок оподаткування і обсягів
податкових надходжень до бюджету.
Точка А відповідає оптимальній ставці податку (ta), при якій бюджет отримує найбільші надходження (Ga).
У точці В при податковій ставці tb, що більша за оптимальну, як і в точці С при податковій ставці tc, що
менша за оптимальну, бюджет отримує однаково менші надходження [1].
Графічне зображення яскраво свідчить, що збільшення податкових надходжень до бюджету може бути
забезпечене лише до певного рівня податкового навантаження при подальшому його підвищенні обсяги бюджетних
надходжень будуть навпаки зменшуватися, оскільки високий рівень оподаткування здійснює дестимулюючий вплив
на діяльність суб’єктів господарювання. А перехід до помірного оподаткування (базова ставка менша від
максимально можливої) дасть позитивні результати через певний проміжок часу. Перш за все зростуть доходи
платників податків, а це в свою чергу сприятиме зростанню сукупного попиту та сукупної пропозиції, заощаджень та
інвестицій, ділової активності, зайнятості населення, а звідси і збільшенню податкових надходжень.
Сьогодні в Україні поширюється думка про надмірне податкове навантаження на прибутки підприємницьких
структур та доходи фізичних осіб. Високе податкове навантаження є однією з головних проблем податкової системи,
що, у свою чергу, послаблює конкурентоспроможність підприємств та негативно впливає на ефективність їх
господарської діяльності. Але слід зазначити, що проблеми, які притаманні системі оподаткування в Україні,
полягають не стільки у високих податкових ставках, скільки у нерівномірності податкового навантаження.
Надвисоке податкове навантаження в Україні пояснюється тим, що при аналізі використовують невірну базу
співставлення, порівнюючи податок на прибуток, сплачений прибутковими підприємствами, із фінансовим
результатом суб'єктів господарювання по всіх галузях економічної діяльності. Крім того, в Україні досить вузька
податкова база оподаткування доходів фізичних осіб. Навіть якщо врахувати непрямі податки, які сплачують фізичні
особи, сукупне податкове навантаження на населення залишається істотно нижчим, ніж на доходи підприємств.
Нерівномірність податкового навантаження є наслідком неадекватної структури прямих і непрямих податків в Україні.
Незважаючи на те, що основною проблемою системи оподаткування в Україні є нерівномірність податкового
навантаження, загальний рівень оподаткування є досить важливим показником з точки зору впливу податкової
системи на діяльність суб'єктів господарювання та на соціальне-економічне зростання в країні. Мова йде про питому
вагу податків у доходах суб'єктів господарювання. Тому доцільним буде, на наш погляд, знайти питому вагу податків
у прибутках підприємств та доходах населення, тобто оцінити реальний рівень податкового тиску.
Найбільшу питому вагу в структурі податкового навантаження підприємницьких структур становлять
нарахування до фонду оплати праці (понад 40%). До того ж податкове навантаження на фонд оплати праці
закономірно підвищується в галузях з вищим рівнем заробітної плати. За таких обставин роботодавцям не вигідно
збільшувати заробітну плату працюючим. Це спонукає їх шукати різні методи несплати, зрозуміло, що такі умови
природно породжували бажання керівників підприємств уникнути прямої сплати податків. Високе податкове
навантаження залишається щодо оподаткування прибутку підприємств, оскільки ефективна ставка податку значно
перевищує ставку, яка закріплена на законодавчому рівні. Наслідок цього - тінізація економіки.
В цілому ж ми бачимо, що податкове навантаження на юридичних осіб значно вище, ніж навантаження на
фізичних осіб, і можна зробити висновок, що податкове навантаження на юридичних осіб знижувалось за рахунок
підвищення його на фізичних осіб.
Реальне податкове навантаження в Україні, яке несуть платники податків, набагато вище від офіційно.
Головними причинами цієї розбіжності, на нашу думку, є:
1. Відсутність стабільної та послідовної податкової політики, науково обґрунтованих орієнтирів її
проведення; постійні зміни податкового законодавства, які практично неможливо відстежити та виконати.
2. Наявність значної кількості податкових пільг та преференцій, що надаються різним категоріям платників
податків, встановлених у багатьох випадках лише підзаконними актами, а не спеціальним законом, як цього вимагає
Конституція України та Податковий Кодекс.
3. Існування механізму незаконного тіньового податкового тиску, який ставить суб’єкти господарювання у
скрутне становище. Наявність хабарництва та корупції у податкових і митних органах, що дає змогу багатьом
підприємцям уникати сплати повної суми податків.
Ці та ряд інших причин ускладнюють проблему надмірного податкового навантаження. Як наслідок,
податкова система в цілому виконує антистимулюючий вплив на економіку, принципи оподаткування порушуються, а
непосильний податковий тягар змушує діяти нелегально.
У пошуках виходу з даної ситуації основну увагу необхідно приділити двом основним напрямам:
1. Створення належних макроекономічних умов для стимулювання сукупного попиту як вирішального
фактора пожвавлення економіки, нарощування виробництва, а відтак і розширення податкової бази.
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2. Другий напрям вирішення цієї проблеми, який, на нашу думку, є більш прийнятним для економіки
України, базується на теорії економіки пропозиції. Інтерпретація аргументів прибічників даної теорії представлена
кривою Лаффера – залежність податкових надходжень у бюджет від розміру податкових ставок. Дана теорія була
використана на практиці адміністрацією президента Рейгана в межах податкової реформи 80-х років, потім
практично у більшості розвинених країн Європи.
Висновки. Рівень податкового навантаження на економіку та доходи юридичних і фізичних осіб є важливою
характеристикою податкової політики держави, оскільки здійснюючи податкове регулювання економіки, держава
шляхом зміни обсягу податкових надходжень, кількості податків, їхніх видів і ставок, форм і методів оподаткування,
застосування податкових пільг може суттєво впливати на процеси розподілу і перерозподілу ВВП між окремими
секторами економіки, регіонами, верствами населення і на цій основі забезпечити їх поступальний розвиток та
позитивні зрушення у виробничій і соціальній сфері у підвищенні життєвого рівня населення. Порівняно низька частка
прибуткового податку з громадян у дохідній частині бюджету України зумовлена низьким рівнем заробітної плати і,
відповідно, рівнем життя більшості населення.
Завдання процесу оптимізації:
 заохочення платників щодо збільшення отриманого доходу та забезпечення його правової регламентації;
 створення умов для реалізації прагматичного фінансового компромісу між потребами держави в коштах
та інтересами підприємницьких структур, реалізація якого повинна сприяти соціально-економічному розвитку країни;
 забезпечення диференційованого оподаткування доходів підприємницьких структур;
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ВПЛИВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Автор: Стойкова І.М.
Науковий керівник: Каткова Н.В.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Україна як країна з низьким ступенем інтегрованості в світовій економіці перебуває серед тих країн, що
зазнають найбільшого впливу фінансової кризи. В теперішніх умовах відбувається знецінення національної валюти ,
збільшується частка неповернутих кредитів, погіршується ліквідність банківської системи, підприємства майже не
мають можливості брати кредити в комерційних банків,
З метою вирішення даних проблем використовуються різні методи фінансової політики держави, серед яких
важливу роль відіграє є грошово-кредитна політика.
У законі України «Про Національний банк України» зазначено, що грошово-кредитна політика – комплекс
заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України.
Грошово-кредитна політика, яку проводить Нацбанк України, має велике значення для держави, оскільки шляхом
регулювання пропозиції грошей вона спрямована на забезпечення ефективного функціонування економіки [1].
Головною метою грошово-кредитної політики на 2014 рік є забезпечення стабільності грошової одиниці, що є
основою для збалансованого економічного розвитку, підвищення рівня зайнятості та реальних доходів населення.
Загострення ситуації в східних регіонах України чинить негативний вплив на стан економіки та грошовокредитного ринку, призводить до падіння ВВП, погіршення очікуваних економічних результатів. Внаслідок цього
відбувається відчутне знецінення гривні та відплив депозитів з банківської системи, що зумовило необхідність у
більш тривалому та масштабному застосуванні антикризових заходів, спрямованих на підтримку банківської системи
та економічної політики уряду. Натомість наведені чинники суттєво ускладнюють реалізацію основних засад
грошово-кредитної політики на 2014 рік та досягнення визначених в них орієнтирів інфляції та монетарної бази.
Упродовж січня 2014 року гривня подешевшала до долара США за безготівковими операціями на 66,9 %,
обсяг міжнародних резервів зменшився на 22,5 % - до 15,8 млрд. дол. США, на що в основному вплинули платежі з
погашення та обслуговування державного та гарантованого державного боргу (7,6 млрд. дол. США). Падіння
міжнародних резервів було частково компенсовано зовнішніми та внутрішніми запозиченнями Уряду та
Національного банку України (6,8 млрд. дол. США), включаючи перший транш за новою програмою «Стенд-бай» [2].
Стенд-бай – це умови кредитного договору, згідно з яким банк резервує до встановленого строку обумовлену
суму, а клієнт використовує її частково або повністю залежно від потреби в кредиті. Стенд-бай має значний вплив на
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здійснення грошово-кредитної політики в Україні. Дана програма започаткована в липні 2010 року і підтримується
Міжнародним валютним фондом.
Реалізація грошово-кредитної політики в першому півріччі 2014 року здійснювалася в умовах продовження
несприятливих макроекономічних трендів на фоні соціально-політичного напруження в країні. На рисунку 1 наглядно
відображено, що у І кварталі 2014 року відбулося погіршення очікувань учасників ринку, що найбільшою мірою
проявлялося у відпливі депозитних коштів з банків та капіталу з країни. Зазначене створювало напружені умови
функціонування для грошово-кредитного ринку та девальваційний тиск на обмінний курс гривні.
Приріст депозитів населення в 2013-2014 рр. (наростаючим підсумком до початку року) наведено на рис. [3].

Рис. Приріст депозитів населення у 2013-2014 роках (наростаючим підсумком до початку року)
Погіршення ситуації в економіці та фінансовій сфері мало відповідні інфляційні наслідки, а індекс споживчих
цін за 8 місяців зріс на 12,9 %. За таких умов дії Національного банку України характеризуються комплексом
стабілізаційних заходів, які здійснювалися за напрямками:
 в умовах значних внутрішніх та зовнішніх ризиків вважати головним поточним пріоритетом діяльності
Національного банку України підтримку стабільності банківської системи;
 вживати більш активних заходів в напрямку стабілізації ситуації на валютному ринку, зокрема у разі
загострення ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках вчасно та гнучко застосовувати тимчасові заходи з
метою нейтралізації суб’єктивної складової у функціонуванні ринку;
 приділити особливу увагу питанню зміцненню ліквідності фонду гарантування вкладів фізичних осіб та у
разі виникнення необхідності вчасно вживати в межах компетенції адекватних заходів щодо підтримки його
діяльності;
 активізувати роботу щодо відновлення довіри населення до Національного банку та до національної
грошової одиниці [2].
Однак велику роль у реалізації грошово –кредитної політики відіграють грошові агрегати. Грошове агрегування
дає змогу чітко визначити особливості грошової системи України, вказуючи на низький рівень монетизації економіки в
Україні, високу питому вагу готівки. Ще однією особливістю є виділення такого грошового утворення, як грошова база
та грошовий агрегат М0.
Перспективи грошово-кредитної політики Національного банку України насамперед залежатимуть від розвитку
реального сектору економіки, темпів зменшення напруги в суспільно-політичному житті країни та пов’язаного з цим
стану ринкових очікувань, які в нинішніх умовах є одним із ключових чинників стабільності національної грошової
одиниці України.
Згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики на 2014 рік під час проведення грошово-кредитної
політики Національний банк України як операційні орієнтири грошово-кредитної політики розглядатиме монетарні
критерії ефективності та індикативні цілі програми “Стенд-бай” зі змінами, які встановлюватимуться під час
здійснення її переглядів.
Висновки. Отже, грошово-кредитна політика є не просто складовою загальноекономічної політики, а її
ключовим елементом з огляду на результативність і ефективний вплив на економіку.
З огляду на проведений аналіз можна зробити відповідні узагальнення:
 незважаючи на те, що ситуація на грошовому ринку є досить передбачуваною, залишається велика
кількість проблем, пов’язаних з реалізацією грошово - кредитної політики. Вони насамперед полягають у
недостатньому розвитку ринку цінних паперів та кредитних ресурсів.
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 недосконалість структур грошової маси в Україні особливо проявляється у формуванні, змісті й обсягах
грошового агрегату М3.
З метою підвищення рівня монетизації економіки, сьогодні важливо вживати заходи щодо підтримки
економічного зростання, якими є розвиток національної економіки, зростання обсягів виробництва товарів та послуг.
Також доцільно створювати інвестиційні іпотечні банки.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Автор: Циганова О.С.,
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Діяльність будь-якого автотранспортного підприємства тісно пов'язана з використанням необоротних активів.
Це обумовлено їх роллю в процесі праці, оскільки необоротні активи в своїй сукупності складають основу
матеріально-технічної бази підприємства, визначають його технічний рівень і якість виконаних автотранспортних
робіт і послуг.
Саме внутрішньогосподарський облік сприяє сьогодні формуванню необхідної для менеджерів інформації про
стан необоротних активів автотранспортного підприємства, оптимально забезпечуючи прийняття адекватних
конкретним господарським ситуаціям управлінських рішень.
Формування в системі внутрішньогосподарського обліку інформації про необоротні активи на
автотранспортному підприємстві здійснюється у декілька етапів:
 розробка комплексної моделі управління необоротними активами;
 розробка політики управлінського обліку;
 постановка системи внутрішньогосподарської звітності;
 автоматизація розробленої системи внутрішньогосподарського обліку в програмному продукті.
Етап 1. Перед безпосереднім моделюванням системи внутрішньогосподарського обліку необоротних активів
потрібно визначити основну мету та параметри системи, яка створюється. Мета та інформаційні потреби
користувачів системи внутрішньогосподарського обліку (менеджерів підприємства) такі, як характер рішень, що
приймаються, необхідна міра деталізації інформації, періодичність надання та склад внутрішньогосподарської
звітності, істотно відрізняються [1].
Етап 2. Одним з інструментів побудови оптимальної моделі управління підприємством, засобом
внутрішньогосподарського обліку та інформаційною базою для ухвалення управлінських рішень є політика
управлінського обліку. Починається розробка такої політики з виділення об'єктів внутрішньогосподарського обліку
(активів, витрат, доходів тощо), визначення ознак їх класифікації, моменту визнання та оцінки [2].
Зупинимося детальніше на деталізації необоротних активів. Наприклад, їх структура для
внутрішньогосподарського обліку виглядатиме таким чином:
1. Необоротні активи.
1.1. Основні засоби.
1.1.1. Основні засоби виробничого призначення.
1.1.1.1. Створення:
 придбання;
 безвідплатне отримання;
 оренда;
1.1.1.2. Використання:
 в експлуатації;
 здача в оренду;
 на консервації;
1.1.1.3. Відновлення:
 поточний ремонт;
 капітальний ремонт;
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 модернізація;
1.1.1.4. Вибуття:
 у випадках фізичного і морального зносу;
 в результаті нестачі та стихійного лиха.
Етап 3. Невід'ємною частиною системи внутрішньогосподарського обліку, що ефективно діє, є звітність, яка
забезпечує управлінський персонал всіх рівнів необхідною інформацією. Така інформація, що сформована за
даними первинного обліку в показниках внутрішньогосподарської звітності, дозволяє отримати оперативні дані про
окремі параметри необоротних активів автотранспортного підприємства.
Доцільно диференціювати внутрішньогосподарську звітність про необоротні активи підприємства за
наступними ознаками:
 відповідно до управлінської функції (планова, фактична, прогнозна);
 за рівнями управління (оперативні, поточні та загальні звіти);
 за кількістю користувачів (одноосібне та групове використання звітності);
 за об'ємом інформації (зведення, підсумкові звіти, загальні звіти);
 за формою подання (текстова, таблична, графічна);
 за ступенем автоматизації (ручна, автоматизована) [3].
Форми внутрішньогосподарської звітності і методичні вказівки щодо їх складання, подання та аналізу повинні
знайти відображення в політиці управлінського обліку підприємства.
Етап 4. Автоматизація інформації про необоротні активи у внутрішньогосподарському обліку дозволяє:
 більш оперативно вибирати тактику поточної роботи підприємства, об'єктивно формувати стратегію її
розвитку і правильно визначати шляхи її реалізації;
 здійснювати всебічну оцінку ефективності функціонування необоротних активів підприємства в цілому та
його окремих структурних підрозділів;
 створити багатоступінчасту систему внутрішньогосподарського контролю, що дозволяє максимально
оптимізувати процес використання необоротних активів [4].
Основною вимогою до системи автоматизації обліку є відповідність чинним нормативним актам, що
регламентують порядок відображення фактів діяльності в системі обліку та складання звітності. Створення
автоматизованої системи внутрішньогосподарського обліку повинно включати виконання наступних етапів:
 ухвалення рішення про автоматизацію;
 вибір програмного продукту;
 навчання користувачів;
 установка;
 подальше обслуговування [5].
Таким чином, за допомогою автоматизації внутрішньогосподарського обліку можна налагодити механізм
отримання для керівників різного рівня управління автотранспортним підприємством різносторонньої та якісної
інформації про необоротні активи підприємства.
Реалізація даних підходів в організації інформації про необоротні активи дозволить підвищити інформаційне
забезпечення управління такими активами і сприятиме більшій аргументації вибору керівниками варіантів
управлінських рішень, що приймаються ними.
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Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
Сьогодні інформація відображена у звітності є важливим засобом, необхідним для прийняття рішень
власниками, кредиторами, діловими партнерами та державними органами. Розкриття методичних, організаційних і
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технічних процедур підготовки звітності здійснюється за допомогою обраної підприємством облікової політики.
Зважаючи на це, облікова політика виступає інструментом моделювання бухгалтерського обліку, оскільки від вибору
її елементів залежить фотографічне відображення діяльності суб’єкта господарювання у звітності.
Дослідження мети формування та структурного аспекту облікової політики дозволило запропонувати виділити
якісний та кількісний підходи щодо її оцінки. Якісний підхід базується на оцінці повноти відображення всіх необхідних
елементів облікової політики підприємства, які можуть вплинути на прийняття рішень користувачами звітної
інформації, шляхом порівняння необхідної кількості елементів з фактично відображеною. Така оцінка може
здійснюватися при проведенні як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту облікової політики, і бути вираженою у
відносній, або абсолютній величині.
Кількісний підхід ґрунтується на оцінці облікової політики підприємств за обраним критерієм, який
обумовлений певною метою. Така оцінка може здійснюватися як при формуванні облікової політики, так і за
результатами її застосування за певний період. До кількісних критеріїв оцінки облікової політики можна віднести:
максимум чистого прибутку, мінімум чистого прибутку, мінімум податкових платежів та ін. [1].
Критерій максимуму прибутку може бути обраний при необхідності збільшення вартості активів з метою
отримання кредитів, інвестицій, підвищення вартості акцій підприємства на ринку. Обраний критерій мінімуму
прибутку може сприяти зменшенню виплат власникам за дивідендами, відрахувань у вигляді податків до бюджету.
Варіація величини прибутку може забезпечуватися шляхом обрання відповідного методу нарахування
амортизації, резервів та забезпечень, методу оцінки інвестиційної нерухомості, дооцінки (уцінки) та зменшення
(відновлення) корисності основних засобів та нематеріальних активів тощо [3].
Податки, як і будь-які витрати підприємства, є невід'ємним елементом фінансового планування, яке в свою
чергу виступає складовою загальної стратегії оптимізації витрат підприємства. Альтернативність застосування
методів оцінки господарських фактів, яка передбачена податковими нормами, дозволяє в окремих випадках
підприємствам варіювати величиною об’єктів оподаткування. Оцінка ефективності формування облікової політики
підприємства з метою оптимізації податкових витрат може бути здійснена, як за допомогою абсолютних, так і
відносних величин. До абсолютних показників, які використовуються для оцінки ефективності формування облікової
політики з метою оптимізації податкових витрат, відноситься показник економії податкових витрат. При цьому,
використання критерію зменшення величини окремого податку є не завжди достатнім для оцінки вигод, які отримує
підприємство, від здійснення заходів щодо податкового планування, адже при зменшенні бази оподаткування за
одним податком може відбутися її збільшення за іншими податками та зборами. Наприклад, при збільшенні виплат
працівникам підприємства відбувається адекватне скорочення витрат з податку на прибуток, при цьому зростають
витрати підприємства, пов’язані з виплатою внесків у фонди соціального страхування.
Впровадження окремих елементів податкового планування може бути пов’язане з додатковими витратами та
ризиками, які необхідно враховувати при оцінці результатів заходів щодо оптимізації податкових витрат на
підприємстві. Додаткові витрати, можуть бути пов’язані зі зростанням витрат на обробку інформації, з додатковим
налагодженням системи обліку, консультаціями з фахівцями тощо. Ризики підприємства обумовлені можливими
змінами елементів системи оподаткування (впровадження нових податків, збільшення податкових ставок, скасування
податкових пільг), зміною обсягів діяльності та її результатів тощо.
Пропонуємо для оцінки облікової політики критерієм якої обрано мінімум податкових витрат використовувати
показник податкового ефекту, який визначається як різниця між зменшенням (збільшенням) сукупної величини
податкових платежів та додатковими витратами пов’язаними з впровадженням елементів облікової політики.
Використання, як критерію оптимізації податкових витрат цього показника без введення додаткових обмежень,
не є достатнім, з позиції комплексної оцінки впливу заходів щодо податкового планування на фінансові показники
діяльності підприємства. Це пояснюється тим, що зменшення величини податкового зобов’язання підприємства за
окремими податками може бути досягнуто за рахунок зменшення його доходів, або збільшенням витрат, при цьому
відповідно може спостерігатися зменшення величини прибутку. Зважаючи на це, додатковими обмеженнями, які
можуть використовуватися для оцінки заходів щодо податкового планування на підприємстві є величина прибутку,
коефіцієнти рентабельності тощо.
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