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СЕКЦІЯ № 1 

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
 
УДК 336. 711   

ПРОБЛЕМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Автор: Ахмедова Е. Н. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Дослідження сучасної грошово-кредитної політики набирає актуальності через необхідність пошуку 

пріоритетних інструментів монетарного регулювання. Аналіз досвіду  застосування Національним банком 
України тих чи інших інструментів дає  змогу визначити рівень ефективності грошово-кредитної політики та  
запропонувати можливі шляхи його підвищення, зокрема  переходу Національного банку України до 
таргетування інфляції, плаваючого режиму валютного курсу. 

Дослідженню сучасної грошово-кредитної політики України, її здобутків та проблем присвячена значна 
кількість наукових праць, зокрема А. Щетиніна, М. Савлука, О. Лимаря, Д. Осипчука, О. Гнатіва, Н. Гелухова та 
інших . Незважаючи на значні здобутки вітчизняних вчених,  існує необхідність подальшого аналізу 
ефективності грошово-кредитної  політики, особливо в умовах фінансової нестабільності, задля пошуку шляхів  
подолання недоліків монетарного регулювання та підвищення його результативності.   
 Грошово-кредитна політика – комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на 
забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом використання визначених Законом України  «Про 
Національний банк України» засобів і методів. [1] 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про Національний банк України» основними економічними 
засобами та методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через: [1] 

• процентну політику;  
• рефінансування комерційних банків;  
• регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних банків.                                
• управління золотовалютними резервами;  
• операції з цінними паперами на відкритому ринку;  
• регулювання імпорту та експорту капіталу;  
• емісію власних боргових зобов’язань і операції з ними; 
Реалізація грошово-кредитної політики у 2014–2016 роках здійснювалася в умовах соціально-

політичного тиску, збереження негативних макроекономічних трендів та  проведення військових дій на сході 
країни.             
 Дії Національного банку спрямовувалися насамперед на стабілізацію банківської системи, сприяння 
забезпеченню безперебійного здійснення платежів та вчасного виконання зобов’язань перед вкладниками. З 
цією метою Національний банк України підтримував ліквідність банків як через надання нових кредитів 
рефінансування, так і шляхом перегляду графіків їх повернення. Були лібералізовані вимоги до формування 
банками обов’язкових резервів, у тому числі через повне вивільнення коштів з окремого рахунку.   

Для створення стимулів до повернення коштів у банківську систему, протидії інфляційному та 
девальваційному тиску на гривню Національний банк уживав заходи щодо збільшення внутрішньої вартості 
гривні. НБУ виводив з ринку проблемні неплатоспроможні банки, а також банки, що займалися відмиванням 
коштів. На основі даних офіційного сайту Національного банку України виявлено, що результати 2016 року 
значно покращились порівняно з попередніми роками.[2] Ці дані представлені на Рис. 1.  

   
Рис. 1.  Динаміка ліквідації  неплатоспроможних банків за 2008 – 2016 роки. 
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 Проте на даний момент залишається багато проблем НБУ щодо проведення грошово-

кредитної політики, основні з них - це : 
 відсутність визначених основних цілей монетарної політики НБУ, що обумовлюється вирішенням тільки 

поточних завдань та не визначенням перспективних напрямків розвитку грошово-кредитної політики з 
боку НБУ; 

 незабезпеченість стабільності грошової одиниці України; 
 дестабілізація    банківської       системи    України,     що    перешкоджає економічному зростанню; 
 посилення девальваційного тиску на національну валюту внаслідок відпливу капіталу з країни і 

депозитів з банківської системи, рушійною силою також є дефіцит платіжного балансу, накопичений за 
попередні роки; 

 зниження виробництва ВВП у країні, що супроводжується значним ціновим зростанням; 
 неузгодженість монетарної та економічної політики, що перешкоджає досягненню цінової стабільності у 

країні; 
Таким чином, проаналізувавши дії Національного банку України, можна констатувати, що грошово-

кредитна політика може мати як позитивні, так і негативні результати. Для вирішення існуючих проблем 
необхідно змінити напрями монетарної політики НБУ, удосконалити методи її проведення, а також визначити 
стратегічні цілі, за допомогою яких можна буде поетапно відновити стабільний стан економіки країни, подолати 
інфляційні процеси та забезпечити високий рівень життя населення. Враховуючи актуальні тенденції та 
перспективи, одним із найбільш кредитно – орієнтованих підходів підтримки ефективності грошово-кредитної 
політики можна визначити таргетування інфляції Національного банку України. 
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УДК 336.748.12 

РОЗВИТОК ІНФЛЯЦІЇ: ЧИ ІСНУЄ ПЕВНА ЦИКЛІЧНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ  
Автор: Дронь Н.О. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Проблема інфляції посідає важливе місце в економічній науці, оскільки її показники та соціально-

економічні наслідки відіграють серйозну роль в оцінці економічної безпеки країни. Актуальність цього питання в 
сучасних умовах досить очевидна і визначається необхідністю з’ясування форм прояву, етапів розвитку і 
закономірностей реалізації інфляційних процесів.       
 Сутність інфляції визначається через перевищення номінальних значень над реальним змістом 
економічних показників. Першопричиною існування інфляції є соціальний конфлікт з приводу перерозподілу 
суспільного багатства. 

       
 Рис.1: Динаміка зміни показника індексу інфляції в Україні, 1991-2015 рр. 
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Закономірності розвитку інфляційних процесів у найбільш узагальненому вигляді – це: 
1) при наявності інфляційних очікувань: саморозвиток і пришвидшення (коли населення та суб’єкти 

господарювання у країні очікують, що інфляція проявиться в економічних процесах, або передбачають 
збільшення її темпів, своїми діями, спрямованими на збереження власних фінансових активів від знецінення, 
вони дійсно спричиняють розширення меж інфляційних процесів); 

2) за відсутності інфляційних очікувань: заощадження коштів (коли в учасників економічних відносин 
немає побоювань щодо розгортання інфляційних процесів та знецінення вартості фінансових активів у 
перспективі, більшість громадян та суб’єктів господарювання стають схильними до відкладення частини 
наявних грошових коштів у якості капіталу для певних цілей, зокрема, для примноження чи придбання у 
майбутньому якого-небудь реального активу).   

Основною закономірністю інфляційних процесів є загальне перманентне збільшення цін, тобто 
відбувається поступове падіння купівельної спроможності паперових грошових коштів. Проте, таке збільшення 
цін проходить нерівномірно.   

 Інфляційний процес викликає не лише збільшення цін в країні, він призводить і до падіння курсу 
національної валюти щодо інших валют, оскільки курс національної грошової одиниці визначається паритетом 
купівельної спроможності. За певних умов можливим є розрив між рівнем знецінення паперових грошей щодо 
товарів всередині країни і падінням валютних курсів, що створює умови для існування валютного демпінгу.
 Закономірною можна вважати інтенсифікацію інфляційних процесів, коли держава стимулює 
підприємства та населення активно використовувати імпортні товари. Закономірністю сучасних інфляційних 
процесів є їх взаємозв’язок із податковою політикою, якої дотримується уряд країни. Податкова політика будь-
якої держави може переслідувати регулюючу або фіскальну мету. При стагфляції вирішальним напрямком 
бюджетної політики повинно стати стимулювання приватного підприємництва і збільшення заощаджень 
населення; за таких умов ефект від створення противаги інфляційним процесам компенсує попередні податкові 
втрати держави. Інфляційний процес в Україні має певні закономірності, через які рівень інфляції то зростає, то 
скорочується.  

Важливо в питаннях циклічності враховувати зовнішні фактори, такі як наприклад змова великих 
гравців ринку з метою рухати інфляцію в ту чи іншу сторону. Подібну картину можна було спостерігати в 
минулому році, коли ряд банків, планово втрачаючи гривневий ресурс створили значний неринковий попит на 
долар, що призвело не тільки до зростання курсу на міжбанківському ринку, а транзитом зростання курсу 
готівкового ринку і відповідний вплив на рівень цін. Тому питання циклічності можна розглядати тільки в відриві 
від неринкових явищ, які має превентивно регулювати держава.   

Закономірності розвитку інфляційних процесів у найбільш узагальненому вигляді такі: при наявності 
інфляційних очікувань інфляція стрімко зростає, за відсутності інфляційних очікувань – показник інфляції є 
незначним, що стимулює заощадження коштів населенням та суб’єктами господарювання. Враховуючи 
актуальні тенденції та перспективи, одним із найбільш предметно – орієнтованих підходів підтримки 
ефективності грошово-кредитної політики, враховуючи, що національно грошовою одиницею України є гривня, 
можна визначити таргетування інфляції Національним банком України. 
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УДК: 336.27 
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ:ТЕМПИ НАРОЩУВАНННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СКОРОЧЕННЯ 

Автор: Подопригора В.В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Поточна економічна ситуація в Україні характеризується загрозливим зростанням боргового 
навантаження, що виступає одним з базових факторів гальмування розвитку економіки країни.  

Державний борг – це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та 
непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення. 
Державні запозичення здійснюються з метою фінансування дефіциту державного бюджету, через залучення 
коштів (розміщення боргових інструментів) на внутрішньому або зовнішньому фінансових ринках [1]. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 912 «Про здійснення в 2015 році 
операцій з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і списання» було 
завершено процес реструктуризації державного зовнішнього боргу. 

Також 17 вересня 2015 року прийнято зміни до Бюджетного, Податкового кодексів та Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», що необхідні для юридичного оформлення процесу реструктуризації 
державного боргу України . 

Валовий зовнішній борг України в 2015 році в порівнянні з 2014 роком скоротився на 7,6 мільярда 
доларів США, або на 6%, - до 118,729 мільярда доларів, повідомляється на сайті Національного банку України, 
дане зниження боргу відображене на рис. 1 [2]. 

 

 Рис. 1. Скорочення зовнішнього боргу. 
 
Станом на 2016 рік державний та гарантований державою борг України становив 1 572,4 млрд. грн., у 

тому числі державний борг – 1 259,3 млрд. грн. (внутрішній борг – 495,0 млрд. грн., зовнішній борг – 774,3 млрд. 
грн.), гарантований державою борг – 262,1 млрд. гривень. 

  Рис. 2. Державний борг України на початок періоду. 
 
Завдяки реструктуризації комерційного зовнішнього боргу витрати на погашення зовнішнього 

державного боргу в 2016 році складуть $ 574 млн проти $ 2,25 млрд, які Україна довелося б сплатити без 
реструктуризації. 

     Міжнародні фінансові організації мають велике значення для покращення економічного становища 
України. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями сприяє поліпшенню макрофінансових 
показників стабілізації, формуванню конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової 
одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приватного підприємництва [3]. 

Водночас, ця діяльність є чинником нестабільності української економіки: фінансова заборгованість 
перед цими організаціями робить економічну систему вразливою, залежною від їх подальших кредитів. 

Управління державним боргом, який є засобом покриття дефіциту бюджету держави та інструментом 
стабілізації фінансового ринку набуває особливо важливого значення у період трансформації національної 
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економіки та розвитку товарно-грошових відносин. Розмір державного боргу, його динаміка і структура, темпи їх 
росту є показниками фінансового стану держави та ефективності державної боргової політики.  

Основні заходи, які доцільно вжити для оптимізації державного боргу України : 
 узгодження напрямів політики у сфері управління державним боргом із напрямами бюджетної й 

грошово-кредитної політики; 
 удосконалення нормативно-правової бази з питань правління державним боргом; 
 проведення аналізу й оцінки ризиків, пов’язаних із державним боргом; 
 регулярне розміщення державних цінних паперів із різними строками обігу; 
 створення належних умов для ефективного функціонування первинних дилерів [4]. 

Співпраці України з МВФ може принести користь економіці країни, але існують й деякі ризики. 
Продовження співпраці з МВФ має стати гарантією проведення структурних реформ в українській економіці. 
Інший позитивний момент – внутрішня і зовнішня стабільність, підтримка курсу, покриття дефіциту бюджету. 
Водночас, робота програми МВФ означає можливість появи ризиків, зокрема, кошти від МВФ можуть бути 
витрачені не на структурні реформи. Другим ризиком є збільшення державного боргу, що в свою чергу може 
призвести до нездатності уряду його обслуговування і загрози дефолту. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Автори: Клімко К.С., Сидоренко Л.В. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Рогов Г.К.  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

В умовах швидко змінюваного ринкового середовища, яке не завжди позитивно впливає на 
ефективність діяльності підприємств, набуває великого значення виважена інвестиційна діяльність, що 
потребує від підприємств пристосування й адаптації до умов як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. 
Доцільним і прийнятним кроком для підприємств, що не мають можливості використовувати внутрішні фінансові 
ресурси, є залучення інвестицій. Перебіг, характер, інтенсивність та ефективність управління інвестиційними 
процесами багато в чому залежать від інвестиційного клімату країни. У сучасних умовах розбудови економіки 
України інвестиційний клімат країни потребує поліпшення, що передбачає покращення правової, фінансової, 
соціально-економічної та суспільно-політичної складових. Це дозволить залучити більш великий обсяг 
інвестиційних коштів і сприятиме загальному соціально-економічному розвитку держави. 

Актуальність проблеми дослідження. Інвестиційна діяльність є одним з найважливіших елементів, що 
стимулюють ефективний розвиток підприємств всіх галузей промисловості та країни в цілому. Особливо 
важливою  вона є в період підняття рівня ринкової економіки, оскільки допомагає визначити основні напрями 
діяльності та здійснити структурну перебудову. Тому дослідження інвестиційної діяльності саме сьогодні має 
визначальне значення для нашої держави . 

Метою статті є висвітлення основних аспектів інвестиційної діяльності в Україні, а також аналіз 
існуючих проблем, напрямів, необхідності та перспектив розвитку інвестиційної діяльності в Україні. 

На сьогодні  в Україні є надто багато проблем, які негативно впливають на інвестиційну діяльність 
підприємств та організацій держави. Основною з них є недосконала законодавча база. Інвестиційна діяльність в 
Україні регулюється великою кількістю законів, постанов, кодексів, міжнародних норм права, міжнародних 
договорів та інших нормативно-правових актів. Національне законодавство у сфері регулювання інвестиційної 
діяльності нестабільне, нормативно-правова база зазнає постійних змін, оскільки в процесі її формування одні 
нормативно-правові акти приймаються, інші відміняються, або їх положення знаходять своє відображення в 
інших нормативно-правових актах [1]. 

Значним фактором гальмування розвитку інвестиційної діяльності в нашій державі є події останніх років 
та особливо останніх місяців. Наслідком є надто нестабільна економічна ситуація в країні. Постійні зміни в 
законодавстві, залежність від експортерів паливно-енергетичних ресурсів, нестабільність національної грошової 
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одиниці, доларизація економіки, несприятливий інвестиційний клімат та незадовільні умови бізнесу є тими 
реальними фактами, з якими стикаються підприємці сьогодні.  

Недостатність коштів у підприємств  є основним стримуючим фактором для інвестиційної діяльності. 
Вітчизняні підприємства отримують прибуток, якого не вистачає  для високоефективних інвестицій. Крім того 
велика частка доходу стягується у вигляді податків, що призводить до тінізації економіки. 

 Основними причинами зниження активності інвестиційної діяльності в Україні є: 
 несприятливий інвестиційний клімат; 
 недосконала законодавча база; 
 неналежна підготовка інвестиційних проектів та програм та їх недієвість; 
 нерозвиненість інвестиційних інструментів та інвестиційного ринку. 

Для вирішення цих та низки інших проблем держава та приватний сектор повинні активно 
співпрацювати, що вже в найближчому майбутньому може призвести до позитивних зрушень. При цьому 
першочерговим завданням держави має стати розробка стабільної нормативно-правової бази, що 
відповідатиме вимогам ринкової економіки, стабілізація економічної ситуації в країні, створення сприятливих 
умов для інвестування, особливо в пріоритетні галузі економіки. Уряд планує стимулювати створення об'єктів 
переробки промислових та побутових відходів, виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, 
машин та обладнання, в тому числі електричного, автотранспортних та інших транспортних засобів, 
будівництво, реконструкція та технічне оновлення у сфері транспортної інфраструктури, курортно-рекреаційної 
сфери і туризму [2]. 

На сучасному етапі розвитку економіки різноманітні джерела фінансування можуть використовуватися 
підприємствами при здійсненні інвестиційної діяльності, зокрема: власні фінансові ресурси і 
внутрішньогосподарські резерви; позикові фінансові кошти,  кошти, одержані від продажу акцій та інших 
дольових цінних паперів, грошові кошти, що централізуються об'єднаннями підприємств; кошти позабюджетних 
фондів і державного бюджету; кошти іноземних інвесторів тощо. Власним джерелам фінансування приділяється 
особлива роль для суб'єктів господарювання в Україні через обмеженість зовнішніх джерел інвестицій у формі 
позикових і залучених коштів. За рахунок власних коштів українських підприємств також фінансується основний 
обсяг капіталовкладень, однак співвідношення між власними і позиковими коштами є трохи іншим, ніж у 
закордонних підприємств.[3] 

Доцільно зробити висновок, що для  економічного та соціального зростання  потрібен стабільний 
розвиток інвестицій в Україну. Держава повинна активно сприяти розвитку інвестиційної діяльності, а саме: 

 дотримуватися активної позиції щодо залучення інвестицій; 
 підтримувати на державному рівні  програми та проекти зарубіжних та вітчизняних інвесторів; 
 створювати сприятливий інвестиційний клімат; 
 забезпечувати прозорість, «партнерські» відносини між державою та інвестором; 
 розвивати інвестиційний ринок та сприяти його інтеграції у світовий простір. 

 Тільки чіткий контроль та активна державна позиція можуть правильно реалізувати програму 
інвестиційного розвитку задля сталого економічного розвитку, поліпшення бізнес-клімату та залучення 
інвестицій. Можна зробити висновок, що держава повинна вибирати пріоритетні галузі економіки для більш 
інтенсивного інвестування, тобто ті галузі,  які мають значний потенціал і які характерні саме для України 
(промисловість, сільське господарство). Комплексне використання всіх цих факторів може забезпечити 
ефективність інвестиційної діяльності України в майбутньому.  
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Необходимым условием успешной деятельности банка является достаточный по объему и адекватный 
для осуществления активных операций собственный капитал, который обеспечивает защиту интересов 
кредиторов банка и укрепления доверия к нему. Размер собственного капитала банков как показатель 
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надежности и уровня развития отдельного банка, так и всей банковской системы чрезвычайно важен в 
современных условиях, поскольку он покрывает убытки и риски банковской деятельности. Увеличение 
собственного капитала банков является не только требованием рынка и Национального банка Украины, но и 
базой для расширения их деятельности. 

Собственный капитал является основой формирования капитала банка. Его структура достаточно 
сложна, что связано с необходимостью соблюдения определенных экономических нормативов, потребностью в 
формировании резервов для покрытия непредвиденных расходов, непредвиденных убытков по всем статьям 
активов и внебалансовых обязательств и разных фондов для развития банка. Собственный капитал состоит из 
уставного капитала (взносов акционеров, паев), резервного капитала и нераспределеннй прибыли. По закону 
Украины «О банках и банковской деятельности», уставной капитал - это оплаченная денежными взносами 
учредителей банка стоимость акций, паев в размере, определенном уставом [1]. Уставной фонд может 
создаваться лишь за счет собственных средств участников или акционеров. Резервный капитал банка - это 
денежные ресурсы, которые резервируются банком для покрытия непредвиденных расходов, специальных 
потребностей и покрытия убытков. Нераспределенная прибыль - это часть чистой прибыли, которая 
используется с целью реинвестирования в деятельность банка. 

Анализ структуры и динамики собственного капитала банков Украины за 2006-2015 годы показал, что с 
2006 по 2008 годы банки Украины активно увеличивали собственный капитал [2]. За 2009 год его размер 
уменьшился на 3,4%. Такая ситуация была связана с финансово-экономическим кризисом. Но с 2010 по 2013 
годы наблюдается тенденция увеличения собственного капитала банков, однако более низкими темпами. В 
2014-2015 годах происходит уменьшение размера собственного капитала банков, что связано с убыточной 
деятельностью банков Украины. 

Рост собственного капитала банков Украины происходил в основном за счет увеличения оплаченного 
зарегистрированного уставного капитала. В течение 2006-2013 годов наблюдалась тенденция постоянного 
роста уставного капитала, но темпы такого роста существенно снижались, начиная с 2011 года. Величина 
уставного капитала банков за 2006-2013 гг. увеличилась в 11,5 раз. Такой стремительный рост объясняется 
вхождением иностранных банков, процессами слияния и укрупнения в банковской сфере, а также новыми 
лицензионными требованиями НБУ к размеру капитала банков. В 2014 году уставной капитал превысил размер 
собственного капитала. На начало 2016 г. уставной капитал банков Украины практически в два раза больше 
размера собстенного капитала. Такая ситуация вызвана рядом причин: значительной девальвацией гривни, 
спадом в экономике, военными действиями в восточном регионе, недостаточным уровнем управления. 

В связи с этим рассмотрим возможные направления увеличения собственного капитала банков [3]. 
Одним из важнейших источников роста собственного капитала является прибыль. Однако в течение последних 
лет деятельность банковской системы Украины является убыточной,  

Еще одним потенциальным направлением увеличения собственного капитала банковской системы на 
современном этапе является привлечение дополнительного акционерного капитала на основе дополнительных 
эмиссий акций или взносов владельцев банков. Но в условиях финансового кризиса поступления от 
владельцев банков невозможны, что связано с практическим отсутствием рынка ценных бумаг, на котором 
могут быть реализованы дополнительные эмиссии ценных бумаг. 

Также размер собственного капитала можно увеличить за счет субординированного долга. Такой 
способ пополнения капитала является достаточно популярным среди банков, поскольку дает возможность 
придерживаться экономических нормативов регулирования деятельности банков по размеру и адекватности 
собственного капитала, повышать прибыльность. Сравнительно с эмиссией акций привлечение средств на 
условиях субординорованного долга дешевле, проценты по нему платятся за счет увеличения валовых 
расходов, что уменьшает сумму прибыли и, соответственно, сумму налогов, такой долг не может быть 
возвращен инвестору раньше, чем через пять лет, не может быть погашен по требованию инвестора. Однако 
субординированный долг может быть недоступным для многих банков, ведь инвесторы соглашаются на такие 
условия только для тех банков, которые пользуются их доверием.  

Таким образом, анализ динамики и структуры собственного капитала банков Украины показал, что его 
основой является уставной капитал, и последние годы наблюдается тенденция уменьшения собственного 
капитала. Поэтому, для увеличения собственного капитала банков необходимо прежде всего преодолеть 
кризисные явления как в самой банковской системе, так и в политической, экономической ситуации в стране. 
Такие действия в дальнейшем приведут к стимулированию развития банковской деятельности в стране, 
которая расширит возможности банков по увеличению размера собственного капитала.  
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ВНЕДРЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ БАНКА 

Автор: Анналыев Ю.М. 
Научный руководитель: к.э.н., проф. Карась П.Н. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 
На основе проведенного исследования мы предлагаем внедрить такие нетрадиционные банковские 

операции, которые помогут улучшить состояние банка: 
- факторинг; 
- ипотечный кредит; 
- электронные платежи. 
Право банков на этот вид деятельности (приобретение права требования от третьих лиц выполнять 

обязательства в денежной форме) зафиксировано в Законе «О банках и банковской деятельности в Украине». 
Во-первых, распространение электронных платежей при расчетах в розничной сети при прочих равных 

условиях стимулирует потребление домохозяйств. Когда потребитель рассчитывается наличными, он может 
купить не больше, чем есть денег у него в кошельке. Это особенно ограничивает импульсивные покупки, но 
может заставить потребителя отказаться от выгодной, но ограниченной по времени сделки. В то же время 
электронные инструменты платежей дают доступ ко всем средствам на банковском (или другом) счета, что 
делает потребление более удобным и увеличивает его объемы. 

Кроме того, платежные карты могут давать доступ к кредитным ресурсам. Это универсальный и 
простой метод доступа к потребительскому кредитованию в отличие от других форм потребительского кредита, 
таких как покупка в рассрочку или индивидуальные банковские кредиты, оформление которых требует 
дополнительных затрат времени и ресурсов. Кроме прямого влияния в плане создания дополнительной 
покупательной способности, потребитель получает возможность покупать товары и услуги по мере 
необходимости, а не в зависимости от цикла выплаты зарплаты и других доходов. 

Поскольку электронные платежные инструменты, как правило, персонализированными, они также 
позволяют эмитентам и торговцам предлагать свои программы по стимулированию потребления. 
Распространенным является выпуск торговыми сетями в сотрудничестве с банками платежных карт, которые 
одновременно используются для предоставления скидок и бонусов своим потребителям. Эмитенты также 
часто предлагают программы бонусов для пользователей карт, чтобы стимулировать использование карты. 
Таким образом, и розничная торговля получает дополнительный импульс к развитию. 

Во-вторых, развитие электронных платежей позитивно влияет на финансовую систему и монетизацию 
экономики. Внедрение электронных платежей способствует привлечению средств населения и компаний в 
банковскую систему и уменьшает наличный оборот. 

Увеличение доли безналичного оборота приводит к увеличению мультипликационного эффекта 
банковской системы. Привлеченные электронными платежными инструментами средства увеличивают 
ликвидность банков, проходят через банковскую систему и увеличиваются во много раз. 

В-третьих, введение безналичных платежей означает сокращение операционных расходов банковской 
системы и государства в целом. Расходы на обслуживание наличной платежной системы связано с 
существенными затратами, которые в конечном итоге покрываются обществом. Эти расходы включают 
расходы центрального банка на печатание бумажных денег и обслуживание межбанковских расчетов, расходы 
государства на осуществление надзора и предупреждения преступлений в этой сфере, затраты времени 
потребителей и предприятий на учет и проведение расчетов, расходы банков и подрядчиков на поддержание 
физической инфраструктуры денежного обращения, инкассацию и транспортировки бумажных денег, 
обработку платежей. 

В-четвертых, увеличение безналичного оборота может способствовать уменьшению теневой 
экономики, в которой используются преимущественно наличные расчеты благодаря их анонимности. Таким 
образом, увеличение популярности электронных платежных инструментов может привести к появлению 
конкурентных преимуществ в официальных предприятий, которые принимают такие инструменты. Таким 
образом, увеличение использования электронных платежных инструментов может способствовать 
уменьшению теневой экономики, увеличивает налоговые поступления за счет расширения базы 
налогообложения без изменения налогового давления. 
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ФАКТОРИНГ КАК ФОРМА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
Автор: Ачилова З. Р. 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Пащенко А.В. 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Развитие рыночных отношений и инфраструктуры финансового рынка в Украине позволяют 
использовать предприятиям ряд новых форм управления дебиторской задолженностью – ее 
рефинансирование, т.е. перевод в другие формы оборотных активов предприятия (денежные активы, 
краткосрочные ценные бумаги). 

Одними из форм рефинансирования дебиторской задолженности являются: 
 факторинг; 
 учет векселей, выданных покупателям продукции; 
 спонтанное финансирование. 

На международном уровне факторинг широко применяется последние 25-30 лет и в настоящее время 
является одной из наиболее распространенных услуг коммерческих банков.  

Экономическая сторона факторинга проявляется в том, что он позволяет повысить ликвидность 
активов предприятия, а также оборачиваемость капитала и тем самым рентабельность деятельности 
предпринимателей. Использование факторинга во многих случаях позволяет предприятиям снизить расходы 
на содержание специальных финансовых служб, повысив эффективность финансового обслуживания за счет 
передач этих функций специализированным компаниям, где такая деятельность, как правило, более 
эффективна в силу высокой степени рационализации. 

Если оценивать факторинг с точки зрения открываемых им возможностей, то в настоящих условиях 
факторинг в широком смысле принято считать важным инструментом современного менеджмента, особенно в 
отношении финансирования и руководства предприятием, а также управления рисками. 

Таким образом, факторинг имеет следующие основные функции: 
1) ведение соответствующих бухгалтерских операций; 
2) контроль за предоставленным коммерческим кредитом, включая получение платежей; 
3) защита от кредитных рисков (в случае факторинга «без оборота»); 
4) финансирование текущей деятельности клиента. 
Факторинг – это прямая продажа дебиторской задолженности банку. Покупатель берет на себя все 

кредитные риски и риски по востребованию денежных средств. Доходы, получаемые продавцом, равны 
номинальной стоимости дебиторской задолженности минус комиссионные. 

В мировой практике стоимость факторинговых услуг включает два элемента: 
1) плату за обслуживание (комиссию), которая рассчитывается как определенный процент от суммы 

счетов фактур, а иногда может устанавливаться фиксирование, – в среднем эта сумма находится в пределах 
0,5-3% стоимости счетов-фактур; 

2) плату за предоставленные в кредит средства. 
Факторинг имеет ряд преимуществ перед кредитором для продавца: 

 быстрое предоставление денежных средств; 
 освобождение от функции оценки платежеспособности дебиторов; 
 улучшение балансовой структуры. 

Недостатками факторинга является высокая стоимость услуги и усложнение взаимоотношений с 
покупателями в результате смены держателя дебиторской задолженности.  

Договор (соглашение) о факторинговом обслуживании, как правило, заключается на срок от одного 
года до четырех лет. До заключения договора на предоставление факторинговых услуг факторинговый отдел 
должен: 

 проанализировать кредитоспособность поставщика; 
 изучить данные о качестве производимых товаров или услуг, объемах и темпах роста 

реализации, учесть сезонный характер колебаний объемов продаж; 
 собрать и проанализировать информацию о платежеспособности должников; 
 предварительно оценить качество долговых требований, которые будут переуступлены 

(подразумевается, что соответствующему отделу банка или факторинговой фирме будет 
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предоставлена вся необходимая документация), проводится анализ условий поставок и 
расчетов в договоре поставки, возможных причин возникновения спорных вопросов и т. п. 

Факторинговые операции облагаются также налогом на добавленную стоимость. Поставщики, 
заключившие договор с банком на факторинговое обслуживание, включают оплату за него в себестоимость 
продукции/услуг. Комиссионное вознаграждение за факторинговое обслуживание зачисляется в доходы банка 
и учитывается при расчете налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль. 

Иногда факторинг пытаются сравнивать с кредитом, хотя факторинг и банковский кредит имеют 
различную природу и направлены на удовлетворение разных потребностей поставщиков. Кредит 
характеризуется срочностью, что предполагает его погашение через определенный срок. Таким образом, 
банковский кредит абсолютно неприемлем для финансирования поставок с отсрочкой платежа. Если 
шестимесячный кредит будет направлен на финансирование отгрузок товаров с отсрочкой платежа, то как 
изменятся условия работы компании в ситуации погашения товарного кредита, и что будет, если поставщику 
не удастся получить новый кредит после его погашения. Сегодня в Украине большинство кредитов выдаются 
на срок до года, что как раз и приводит к подобным ситуациям. Факторинг же на сегодняшний день является 
единственным бессрочным пассивом в экономике и позволяет планировать программу развития на многие 
годы вперед.  

Другой особенностью кредита является необходимость предоставления залога для его получения. 
Принципиальным отличием факторинга и кредита заключается в том, что кредит ориентирован на успехи 
компании в прошлом, на те активы, которые были заработаны вчера, факторинг же ориентирован на будущие 
успехи в продажах, и даже если продажи вырастут в 5 раз, это не будет ограничением для финансирования в 
рамках факторинга. 

Спонтанное финансирование (предоставление скидок покупателям) оправдано в случаях, когда 
система скидок привлекает денежные средства и ускоряет оплату. Этот способ более дешевый для получения 
средств, так как такое кредитование не требует от клиента обеспечения.  

После поставки товара дебитору поставщик предоставляет банку накладную и сразу же получает в 
форме аванса значительную часть, до 90% от суммы поставки, не дожидаясь платежа от своего покупателя. 
Остатки средств по поставкам (за вычетом комиссии банка) зачисляются на расчетный счет поставщика по 
мере их фактической оплаты покупателями на факторинговый счет банка. Т.е. в данном случае банк выступает 
в качестве лица, авансирующего товарный кредит, предоставляемый поставщиком покупателю с последующим 
возвратом ему остатка суммы поставки.  

Поставщик получает возможность планировать свои финансовые потоки вне зависимости от 
платежной дисциплины покупателей, будучи уверенным в безусловном поступлении средств из банка против 
акцептованных товарно-транспортных документов по поставкам с отсрочками платежа. Зачастую торговый 
оборот поставщика ограничивается лишь за счет того, что покупатель не в состоянии оплатить больший объем 
закупки, не имея для этого достаточных оборотных средств, а поставщик, соответственно, не имеет оборотных 
средств, необходимых для предоставления или увеличения товарного кредита покупателю. Такая форма 
факторинга позволяет поставщику предложить своим покупателям товарный кредит, ограниченный лишь 
сбытовыми возможностями покупателя.  

 
 
УДК 368:336 
 

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
Автор: Голованов В.Е. 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Рогов Г. К. 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Проблема обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний имеет 
особое значение для эффективного функционирования современной экономики, поскольку от ее решения 
зависит возможность реализации страховой защиты общества, призванной обеспечить экономическую 
безопасность, непрерывность и стабильность общественного воспроизводства в условиях динамизма 
хозяйственной среды.  

Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой компании определяются воздействием 
комплекса факторов, которые могут быть классифицированы по различным признакам. 

С позиций системного подхода, представляющего страховую компанию как особую систему 
экономических отношений, данные факторы могут быть подразделены на внутрисистемные (внутренние) и 
внесистемные (внешние) [2]. Такая классификация является наиболее целесообразной для целей управления 
финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховой компании, поскольку она позволяет 
предусмотреть в ответ на внешние воздействия определенные внутренние изменения, обеспечивающие 
баланс внешней и внутренней финансовой среды хозяйствующего субъекта.  
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Внешние факторы являются результатом воздействия на страховую компанию внешней среды. Они не 
зависят от страховой компании и эффективности ее работы. К числу внешних факторов экономического 
характера, оказывающих значительное влияние на финансовую устойчивость и платежеспособность страховой 
компании, относят динамику банковского процента, уровень инфляции, состояние фондового рынка и систему 
налогообложения; внутренних – андеррайтерскую, тарифную, инвестиционную политику организации, наличие 
страховых резервов в необходимых размерах, использование системы перестрахования, достаточность 
собственного капитала и др. 

В отличие от внешних, внутренние факторы зависят от деятельности конкретной страховой компании. 
Важнейшими среди внутренних факторов, определяющих финансовую устойчивость страховой компании, 
являются устойчивость страхового портфеля и устойчивость инвестиционного портфеля. 

Каждый из этих факторов формируется под влиянием целого ряда факторов второго порядка. Так, 
среди факторов, влияющих на устойчивость страхового портфеля, можно выделить: андеррайтерскую 
политику (политику, связанную с заключением договоров страхования), политику в области установления 
тарифных ставок, наличие страховых резервов в необходимых размерах, использование системы 
перестрахования, достаточность собственного капитала. 

Внешние и внутренние факторы тесно взаимосвязаны. Изменение одних факторов может вызвать 
изменение других, и, следовательно, их влияние на уровень финансовой устойчивости страховой компании 
взаимообусловлено. В частности, тарифы на страховые услуги складываются под воздействием, как внешних 
(хозяйственная конъюнктура, уровень риска и т.д.), так и внутренних факторов (сбалансированность и 
величина страхового портфеля, состояние инвестиционного портфеля, сложившийся уровень расходов на 
ведение дела и т.д.). 

Состояние инвестиционного портфеля в существенной степени определяется состоянием 
финансового рынка, расходы на ведение дела зависят от темпов инфляции, величина страхового портфеля 
обусловлена объемом страхового поля, которое, в свою очередь, определяется демографическими, 
социальными, экономическими и прочими факторами, в частности такими значимыми, как экономический цикл. 
Так, цикл обновления основного капитала значительно расширяет страховое поле и возможности для роста 
страхового портфеля, как по предпринимательским рискам, так и по страхованию имущества. Тем самым цикл 
экономической конъюнктуры выступает как один из важных внешних факторов, определяющих устойчивость 
страховой компании, поскольку он характеризует возможность формирования достаточно большого и 
сбалансированного страхового портфеля. Значение внешнего окружения страховой компании усиливается в 
условиях системных глобальных и макроэкономических сдвигов, особенно в условиях финансовой 
нестабильности.  

Системный подход к классификации факторов, формирующих финансовую устойчивость страховой 
компании, и исследование масштабов и характера влияния внешних факторов в условиях конкретной 
экономической ситуации дает возможность определить границы регулирования деятельности страховой 
компании. Можно сделать вывод о том, что чем менее стабильной является экономика, тем большими 
возможностями к адаптации должна располагать система финансовых отношений страховой компании, чтобы 
быть обладать характеристиками устойчивости. 
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Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження «Концепція 
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Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної книговидавничої справи, 
читання на 2013—2015 роки», яка передбачала складові програми та систему дій зі створення умов 
динамічного розвитку інфраструктури видавничої галузі й нарощування обсягів вітчизняної різножанрової книги, 
також повернення культури читання в українське суспільство. 

Динаміка зміни у кількості видань видів продукції приведена у табличному вигляді (табл..1). 
Таблиця 1 

Динаміка зміни у кількості видань видів продукції за 2013-2015 рр. 
Кількість назв, % Темпи зміни,% 

Рік (перше півріччя) 201
3 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

Відсоток видавництв, які 
зафіксували збільшення 
кількості назв продукції 

55,5 54,2 32,14 97,66 59,29 

Середній відсоток 
збільшення кількості назв 

продукції 
23,3 25,5 11,3 109,44 44,31 

Відсоток видавництв, які 
зафіксували зростання 

зменшення кількості назв 
продукції 

37,3 33,3 67,86 89,27 203,78 

Середній відсоток 
зменшення кількості назв 

продукції 
25,5 16,6 21,8 65,1 131,33 

Без змін 7,5 8,3 - 110,66 - 
 
Позитивна динаміка у кількості назв спостерігалася лише в кількох напрямках такої жанрової ніші, як 

пізнавальна література для дітей, зокрема дошкільного та раннього шкільного віку, в середньому (до 30 %) та 
художніх (наша ніша)-до 15 %.  

Падіння ж обсягів видання літератури за назвами стосується, в першу чергу, інтелектуальної літератури, 
такої як підручники і посібники для вищих навчальних закладів (30 %), науково-популярна (40 %), словники, 
довідники, енциклопедії (27 %), історичні видання та документалістика (36 %).  

У кожного споживача свої уподобання, тому це слід враховувати. Аби розвинути дану галузь і 
задовольнити потреби клієнтів запропоновано створити нове видавництво, яке базується на інноваційних 
підходах, як у виробничій сфері так і в політиці цін та маркетингу.  

Розвивати дану галузь потрібно, приваблюючі нових клієнтів та створюючи конкурентну перевагу 
електронним замінникам якістю, рекламою та традицією. Ніша художньої літератури досить прогресивна, а 
додавши амбіції авторів – ще й прибуткова. 

На друкарському ринку м. Миколаєва представлено достатня кількість поліграфічних підприємств – 
близько 50 штук. Проте лише 15 % з них надають видавничі послуги. Кількість прямих  конкурентів – 7. 

Для аналізу ринку проаналізуємо основні показники і проведемо оцінку конкурентного середовища у 
табличному вигляді (табл. 2) 
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Таблиця 2 

Аналіз конкурентного середовища видавничого ринку м.Миколаїв 

Показники оцінки 
Підприємства - конкуренти Сума 

балів Видавничий дім 
"Регіон-юг" 

Видавництво 
"Квіт" 

Видавництво 
"Яслав" 

Видавництво 
«Шамрай» Інші 

Доля ринку 0,22 0,19 0,11 0,09 0,39 1 
Ціна 3 5 4 4 - 6 

Рівень якості 5 4 4 3 - 1
6 

Фінансова позиція 5 3 2 2 - 1
2 

Маркетингова стратегія 4 3 2 2 - 1
1 

Доступність до 
споживача 5 4 4 3 - 1

6 
Сума балів 22 19 16 14 - 7

1 
Сума балів з 

урахуванням долі ринку 4,84 3,61 1,76 1,26 - 1
1,47 

 
Очевидно, що Видавничий дім «Регіон-юг» має переваги у якості, фінансовій позиції та доступності до 

споживача, тобто є найбільш конкурентоспроможним підприємством в регіоні. 
Отже, для розвитку бізнесу слід врахувати всі недоліки конкурентів та використати це як свої переваги 

(маркетингову стратегію, фінансову позицію), а також звернути увагу на сильні сторони конкурентів та знайти 
методи щодо їх реалізації в новому проекті (цінова боротьба, висока якість та доступність до споживачів). 
Потужність виробництва визначатиметься сезонністю, тривалістю існування на ринку. На рис.1 зазначено темпи 
зміни очікуваних обсягів продажу послуг. 

 
Рис. 1. Темпи зміни очікуваних обсягів продажу послуг за кварталами, 3 роки, % до потужностей 
 
Оскільки на першому році діяльності споживачі тільки дізнаватимуться про нові послуги, потужність 

першого року становитиме 25 % можливої. З виходом на ринок повноцінно і здійсненням операційної діяльності, 
даний показник зростатиме і досягне максимуму у 3, 4 кварталі 2 року та 1 кварталі 3 року. Потім 
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спостерігається незначний спад за рахунок насиченості ринку даною послугою та появою конкурентів. Проте, 
постійна потужність на рівні 80-90 % дасть змогу повністю задовольнити комерційні потреби власника. 

Оскільки послуга не є сезонною, циклічність не спостерігається (крім святкових та вихідних днів у річній 
циклічності). 
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Податок на додану вартість (далі – ПДВ) обґрунтовано вважають найбільш досконалою сучасною 
формою непрямого оподаткування, яка відіграє вагому роль у системі державних фінансів більшості 
розвинених країн світу. Він є провідним непрямим податком в Україні, оскільки частка його надходжень у доході 
державного бюджету країни досягає 45%. Основними його перевагами є стабільність надходжень, широка база 
оподаткування, податкове навантаження з ПДВ на кінцевий товар не залежить від кількості оборотів і стадій 
створення вартості. Основним нормативно-правовим актом, що регулює адміністрування ПДВ є Податковий 
кодекс України.  

Податок на додану вартість (далі – ПДВ) є одним з основних бюджетоутворюючих податків в Україні, 
значення якого коливається в діапазоні 8–9 % ВВП (у 2013 році – 8,9 %). Також не менше значення відіграє 
ритмічність та повнота його надходження, оскільки саме від цього залежить своєчасність фінансування 
видаткової частини державного бюджету. 

У 2015 році до загального фонду державного бюджету забезпечено збір податку на додану вартість з 
вироблених в Україні товарів у сумі 106,7 млрд. грн., що на 32,3 відс., або на 26,1 млрд. грн., більше 
відповідного періоду минулого року. Індикативний показник Мінфіну виконано на 101,3%, додатково зібрано 1,3 
млрд. гривень. 

У контексті окреслених проблем дані методичні рекомендації спрямовані на дослідження наявних 
методик оцінки ефективності ПДВ, а саме:  

1) розрахунок податкових розривів з ПДВ (Tax Gap);  
2) оцінювання ефективної ставки ПДВ (C − efficiency);  
3) оцінювання ефективності ПДВ шляхом економетричного моделювання. Розглянемо кожен метод 

окремо. 
Податковий розрив (tax gap) визначається як різниця між сумою податків, що теоретично повинні бути 

сплачені, та сумою податків, які фактично сплачені. Застосування концепції податкових розривів має подвійну 
мету – оцінювання ефективності ПДВ та ідентифікацію основних загроз для податкової бази. Схематично його 
можна зобразити у вигляді рис. 1. 
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Рис. 1. Схема податкового розриву 
 
Потенційно можливий теоретичний обсяг сплати податків розраховується, виходячи з рівня економічної 

активності, та містить припущення, що всі платники виконують свої зобов’язання відповідно до букви та духу 
закону. Значна частина цього теоретично можливого обсягу сплати податків складається із сум, які добровільно 
сплачені платниками. Різниця між теоретично можливим обсягом сплати податків та сумою, сплаченою 
платниками добровільно, являє собою валовий податковий розрив (gross tax gap) і дозволяє кількісно виміряти 
обсяг недотримання податкового законодавства внаслідок ухилення всіх видів. 

Відповідно, чистий податковий розрив (net tax gap) – це сума валового податкового розриву за мінусом 
сум, стягнутих за результатами контрольно-наглядової діяльності відповідних органів. 

Отже, чистий податковий розрив можна визначити також як валовий податковий розрив (включаючи 
податкові платежі, здійснені несвоєчасно) за мінусом суми податків, яка була зібрана у результаті діяльності, 
спрямованої на дотримання податкового законодавства, та добровільної сплати податків у попередніх 
податкових періодах. Більш детальне розуміння концепції податкових розривів дає рис. 2 

. 

  
Рис. 6. Умовна структура податкового розриву 

 
Перевагами двох останніх моделей (Tax Gap, RA-Gap) є те, що вони, по-перше, використовуються на 

практиці у МВФ, а, по-друге, теоретично очищують проміжне і кінцеве споживання від операцій, які не 
оподатковуються ПДВ. Проте їх недоліком є відсутність повної макроекономічної статистики в Україні за 2012–
2014 рр.  

Так, в цілому по Україні протягом 2015 року (станом на 01.01.2016) відшкодовано коштами 68,4 млрд. 
грн., що на 57,9 відс., або на 25,1 млрд. грн., більше, ніж за 2014 рік, з них в автоматичному режимі – 38,1 млрд. 
грн., що на 14,1 млрд. грн. більше, ніж за 2014 рік. Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами виконано 
на 105,1 відс., або на 3,3 млрд. грн. більше запланованого. 

Методи прогнозування податкових надходжень дуже відрізняються один від одного. Не зважаючи на це 
можна виділити два основних підходи до їх класифікації, а саме:  

1) в основі лежить економічний підхід для визначення закономірностей розвитку (метод реальної 
(ефективної) ставки, метод репрезентативної податкової системи, метод макроекономічних показників, 
макроекономічний інтегрований метод, метод міжгалузевого балансу, якісні методи);  

2) в основі лежать економіко-математичні методи прогнозування (аналітичні методи динамічних рядів 
(аналіз тимчасових рядів), каузальні (причинні) методи, балансові методи). 

Висновок. Зважаючи на вищесказане, можна сказати, що не зважаючи на значну частку ПДВ у доходах 
бюджету, податкових надходженнях та непрямих податках, рівень ефективності залишається низьким. 
Причинами цього є невирішені проблеми механізму адміністрування ПДВ, що призводять до значних втрат 
бюджету. Це підтверджують результати проведеного аналізу системи пільг з ПДВ та її частки у загальній 
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кількості податкових пільг. Невідшкодування ПДВ призведе до збільшення витрат через відсотки за додатково 
взятими банківськими кредитами та є анти стимулюючим фактором, який перешкоджає корпоративно- 
соціальній відповідальності. 
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МЕХАНІЗМ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ  
ПРОЕКТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКІВ 

 
Автор: Криворотов В.І. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Зінченко А.І. 
 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

    При розгляді проблем розвитку банківського проектного фінансування в Україні нами було 
встановлено, що однією з суттєвих перешкод на шляху його ефективного впровадження є переважання у 
розпорядженні банків коротких грошей, що практично унеможливлює фінансування великомасштабних 
інвестиційних проектів, які потребують значних фінансових вкладень на тривалий період. Крім того, акцентуємо 
увагу на тому, що переважна більшість українських банків є невеликими (із 176 банків зареєстрованих в Україні 
згідно з класифікацією НБУ 116 – входить до останньої за величиною активів групи). Відповідно для таких 
банків практично відсутня можливість застосування схем проектного фінансування. Проведені нами 
дослідження по-казали, що одним з найбільш дешевих джерел залучення додаткових фінансових ресурсів для 
банків є сек’юритизація банківських активів, яка здатна не лише забезпечити банки «довгими» фінансовими 
ресурсами для здійснення інвестицій в реальний сектор економіки, але і дозволяє значно мінімізувати його 
фінансові ризики, зокрема кредитний ризик та ризик ліквідності. Крім того, сек’юритизація це своєрідний 
механізм управління балансом банку, а також спосіб поліпшення нормативів адекватності капіталу та 
зменшення обсягу коштів, що підлягають резервуванню. Отже, сек’юритизація активів до-зволяє комерційним 
банкам збільшити обіговість капіталу та, відповідно, його дохідність. Варто також зазначити, що сек’юритизація 
дозволяє банку більш ефективно використовувати активи, що знаходяться у його розпорядженні, оскільки під 
заставу тих чи інших активів він випускає забезпечені цінні папери, які потім розповсюджуються серед 
інвесторів, а залучені від продажу облігацій додаткові фінансові ресурси комерційний банк може ви-користати в 
нових інвестиційних програмах. Особливої актуальності питання застосування механізму сек’юритизації у 
діяльності банків набуває в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи, коли більшість банків 
відчувають гострий дефіцит ліквідних коштів. За таких умов доцільність застосування механізмів сек’юритизації 
активів з метою оптимізації проектного портфелю у діяльності вітчизняних банків залишається поза сумнівом. 

Можна виділити ряд переваг застосування механізму сек’юритизації активів для вітчизняної банківської 
системи, а саме:  

- залучення банком довгострокових ліквідні ресурсів замість строкових акти-вів, які можна використати 
для подальшого розвитку; 

- привабливі умови фінансування та зниження його вартості, оскільки капі-тал формується за рахунок 
фондового ринку, вартість капіталу на якому завжди відносно нижча; 

- покращення основних фінансово-економічних банківських показників: рентабельності основного 
капіталу та показників ліквідності за рахунок перетворення низиколиквідних активів у цінні папери; 

- отримання додаткового прибутку за рахунок підвищення прибутковості банківських операцій шляхом 
продажу на ринку випущених цінних паперів та вкладення отриманих коштів у менш ризикові або більш ліквідні 
операції; 

- зменшення ймовірності виникнення у банку процентного, кредитного ризи-ків, а також ризику втрати 
ліквідності, оскільки відбувається перерозподіл цих ризиків між банком, інвестором та посередником;  

- диверсифікація як джерел фінансування, так і ризиків; 
- банк може позиціонувати себе як фінансову установу, котра спроможна працювати зі складними 

міжнародними фінансовими інструментами. 
Підбиваючи підсумок у розгляді визначеного питання, акцентуємо увагу на тому, що упровадження 

запропонованої нами схеми сек’юритизації активів у практику вітчизняного банківництва дозволить вирішити 
низку системних проблем, зокрема: забезпечить уникнення кризи довгострокової ліквідності; сприятиме 
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диверсифікації джерел фінансування та розподілу ризиків; вирішить питання додержання комерційними 
банками нормативів достатності власного капіталу, а також ліквідності та максимального кредитного ризику на 
одного позичальника, тощо. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Научный руководитель: к.э.н, доц. Приходько Н.В. 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Основной целью финансов предприятия любого вида и размера, в том числе и малых, является 
формирование необходимого объема финансовых ресурсов с целью их использования в процессе текущей 
операционной деятельности и обеспечения развития в будущем.  

Развитие малых предприятий существенно влияет на структурную перестройку экономики страны, 
вносит весомый вклад в увеличение объемов производства, розничного товарооборота, способствует 
экономии и рациональному использованию всех ресурсов, создает новые рабочие места. 

Решение сложных заданий формирования финансовых ресурсов должно обеспечить расширение и 
развитие деятельности малых предприятий, а также поддержку их финансовой устойчивости, 
платежеспособности, рентабельности. 

Финансовое состояние большинства малых предприятий Украины можно охарактеризовать как 
неудовлетворительное [1]. Проблемой для них является ограниченность их финансовых ресурсов, что 
существенно отражается на эффективности их хозяйствования. Недостаток финансовых ресурсов не дает 
возможности малым предприятиям осуществлять инвестиционную деятельность в тех объемах, которые 
отвечали бы реальным потребностям экономического развития. 

Одновременно недостаточная обеспеченность малых предприятий финансовыми ресурсами 
сопровождается низкой эффективностью их использования. Положение, которое сложилось, объективно 
требует совершенствования использования финансовых ресурсов, активизации роли финансовых 
инструментов в управлении финансовыми ресурсами малых предприятий. 

В настоящее время в Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества малых предприятий, 
начиная с 2014 года, причем удельный вес малых предприятий в общем количестве субъектов хозяйствования 
на начало 2016 г. составлял лишь 16,7%, в то время как в европейских странах этот показатель колеблется в 
пределах 25-60% [2]. И это можно объяснить отсутствием достаточного количества финансовых ресурсов как в 
начале содания малого предприятия, так и в процессе осуществления своей деятельности. Особенно острой 
проблемой остается возможность доступа к банковским кредитным ресурсам.  

Внутренними источниками финансовых ресурсов малого предприятия являются денежные средства 
учредителей, чистая прибыль, аммортизационные отчисления.  

Незначительные объемы чистой прибыли и амортизационных отчислений не могут быть 
единственными источниками формирования финансовых ресурсов субъектов малого предпринимательства.  
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Наибольший удельный вес в структуре привлеченных источников формирования финансовых 
ресурсов малых предприятий занимают текущие обязательства, а именно кредиторская задолженность. Такая 
ситуация объясняется тем, что для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности у малых 
предприятий не хватает собственных оборотных средств. 

Наряду с кредиторской задолженностью источником финансирования малых предприятий Украины 
являются кредиты банковских учреждений. Благодаря кредитованию малого бизнеса банки выступают в 
качестве посредников механизма инвестирования средств в экономику. Однако кредитование малого бизнеса 
не относится к приоритетным банковским продуктам [3]. Усилия банков направлены, прежде всего, на 
привлечение огромных корпоративных клиентов, а также на выдачу кредитов физическим лицам. Банки с 
осторожностью относятся к предоставлению кредитов малым предприятиям.  

Сложность получения кредитов объясняется, в первую очередь, незаинтересованностью банков в 
выдаче микрокредитов; завышенными процентными ставками из-за большого риска невозвращения средств; 
высокими требованиями к наличию у субъектов малого бизнеса ликвидного залогового имущества; 
отсутствием упрощенных процедур принятия банками решений по программам микрокредитования. 
Недостаточность собственных оборотных средств и слабая возможность доступа к банковским кредитным 
ресурсам в настоящее время остаются острой проблемой малых предприятий. 

Альтернативой банковскому кредитованию должно стать более широкое использование таких 
финансовых инструментов как лизинг, факторинг, франчайзинг. 

Таким образом, для решения проблем, связанных с формиронием финансовых ресурсов малых 
предприятий, необходимо: 1) создать механизм реализации государственного гарантийного обеспечения для 
получения кредитов малыми предприятиями; 2) создать общества взаимного кредитования и взаимных 
гарантий; 3) усовершенствовать процедуры предоставления кредитов (понятные, стандартизированные и 
прозрачные условия процесса кредитования); 4) уменьшить процентные ставки по кредитам и увеличить сроки 
кредитования для малых предприятий; 5) усовершенствовать условия предоставления в лизинг оборудования 
для них; 6) способствовать более широкому применению факторинговых услуг; 7) обеспечить становление и 
налаживание системы предоставления кредитов для новых предприятий. 
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Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями сприяє поліпшенню макрофінансових 
показників стабілізації, формуванню конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової 
одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приватного підприємництва.  

Водночас, ця діяльність є чинником нестабільності української економіки: фінансова заборгованість 
перед цими організаціями робить економічну систему вразливою, залежною від їх подальших кредитів. Звідси 
виникає потреба в дослідженні діяльності міжнародних фінансових організацій, їх впливу на розвиток 
глобалізаційних процесів. 

Міжнародна фінансово-кредитна система складається не тільки з міжнародних фінансово-кредитних 
відносин, а й з інститутів, без яких ці відносини не існували б. Інституціональне забезпечення насамперед 
зводиться до міжнародних фінансово-кредитних організацій. Серед основних таких інститутів, з якими 
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співпрацює Україна, можна назвати Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Групу Світового банку, до складу 
якого входять Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), 
Міжнародна фінансова корпорація (МФК). 

Співпраця України зі Світовим банком здійснюється відповідно до Стратегії партнерства МБРР і МФК з 
Україною на 2012-2016 фінансові роки, яку схвалено Радою директорів Світового банку 16 лютого 2012 року. 
Саме міжнародні фінансові організації допомогли Україні зберегти фінансову стійкість в 2014 році. 

 
Рис. 1. Кредитні угоди мію Україною та МВФ з 1994 по 2019 роки 

Міжнародні фінансові організації активно сприяють процесові глобалізації через лібералізацію 
міжнародної торгівлі й усунення валютних обмежень для країн-позичальників. Розробляючи державні концепції і 
програми соціально- економічного розвитку та виходячи з пріоритету внутрішнього ринку, держава також має 
зважити на залежність показника внутрішнього валового продукту країни від зовнішньої торгівлі.  

Головними проблеми при реалізації проектів міжнародних фінансових інститутів в Україні є:  
 недосконале законодавство та нормативна база стосовно процедури набуття угодами про надання 

позики чинності; 
 недостатньо якісна діяльність державних інститутів, відповідальних за реалізацію проектів міжнародних 

фінансових організацій в Україні та ін;  
 стан інвестиційного середовища – на сьогодні обсяги іноземних інвестицій в Україні є надзвичайно 

низькими;  
 низька ефективність активів міжнародних фінансових організацій в Україні. 
Міжнародний досвід наприклад Японії постулює про необхідність вкладання донорської допомоги в першу 

чергу в інфраструктурні проекти, а не на поточні потреби. 
  Ще один приклад міжнародного досвіду є економічне падіння Греції триває не перший рік. Ще після 
вибуху світової фінансової кризи 2008 року з'ясувалося, що грецька влада підробляла фінансову звітність для 
Єврокомісії. Тобто насправді ніхто, крім невеликої групи високопоставлених грецьких чиновників, не знав, 
наскільки кепські справи в країні. Державний та гарантований державою борг України станом на 2016 рік 
представлений  на Рис. 2. 

Україна за роки незалежності приєдналась до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та 
Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій згідно з законодавством України. За весь час 
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співробітництва (з 1992 року) Україна отримала кредитних ресурсів від вищезгаданих організацій на загальну 
суму більше, ніж 15,4 млрд. доларів США, в тому числі: 

 від Міжнародного валютного фонду – 4,41 млрд. доларів США (3009,83 млн. спеціальних прав 
запозичень); 

 від Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 5,3 млрд. доларів США;  
 від Європейського банку реконструкції та розвитку – 3,2 млрд. євро; 
 від Міжнародної фінансової корпорації – 786 млн. доларів США;  
 від Чорноморського банку торгівлі і розвитку – 180 млн. доларів США  

 

 
Рис. 2. Державний та гарантований державою борг України станом на 2016 рік 

 
Продовження співпраці України з МВФ може принести користь економіці країни, але існують й деякі 

ризики. Продовження співпраці з МВФ має стати гарантією проведення структурних реформ в українській 
економіці. Інший позитивний момент – внутрішня і зовнішня стабільність, підтримка курсу, покриття дефіциту 
бюджету. 

Водночас, робота програми МВФ означає можливість появи ризиків, зокрема, кошти від МВФ можуть 
бути витрачені не на структурні реформи. Другим ризиком є збільшення державного боргу, що в свою чергу 
може призвести до нездатності уряду його обслуговування і загрози дефолту. Тому перед зовнішніми 
запозиченнями потрібно створювати механізм внутрішнього пошуку інвестицій з заощаджень домогосподарств 
через фінансових посередників в економіку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 
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Сучасна теорія інвестицій розрізняє інвестиції фінансові, майнові й інтелектуальні. Категорія 
інтелектуальних інвестицій використовується науковцями з економіки та права як інструментарію дослідження 
інвестиційної діяльності та її правового регулювання. Але слід підкреслити, що зміст цієї категорії не отримав 
ще належного як економічного, так і правового обґрунтування [1]. 

Інтелектуальний капітал передбачає будь-які винаходи, інновації, ноу-хау, результати досліджень і 
випробувань, а також торгові знаки, випробувальні зразки, інформаційну продукцію і т. д., тобто все те, що є 
результатом інтелектуальної діяльності людини і може використовуватися у виробництві або сфері послуг [2]. 
Інтелектуальні інвестиції впливають на рівень науково-дослідницького потенціалу. Взагалі, науково-технічний 
фактор є одним із найважливіших у розвитку сучасної економіки, конкурентоспроможність товарів та послуг на 
міжнародному ринку визначається більшою мірою науково-технічним потенціалом країни. Сьогодні найбільш 
розвинені країни світу використовують цей потенціал як ефективний каталізатор розвитку економіки: за 
наявності новітнього обладнання чи висококваліфікованих кадрів існує можливість випускати продукцію 
конкурентоспроможну на світовому ринку, навіть, при обмежених природних чи людських ресурсах. 

Фінансування інтелектуальних інвестицій може здійснюватись за рахунок трьох основних джерел: 
бюджетних асигнувань і коштів державних підприємств; приватно-підприємницького капіталу; спонсорських 
коштів тощо [3]. Проте, якщо фінансування з бюджету спрямоване на підвищення інтелектуального рівня 
суспільства взагалі, оскільки результати такого інвестування можуть споживати наприклад учні шкіл, ПТУ, ВНЗ, 
то приватні інвестиції мають вужче спрямування: вони орієнтовані на отримання ефекту для конкретної особи. 
Незважаючи на виявлені розбіжності, результати кожного з них будуть покращувати потенціал економіки країни 
в цілому. 

Потрібно зазначити, що сьогодні приріст валового продукту в найбільш розвинутих країнах світу на 75-
80 % визначається інноваційними досягненнями. Лідерами впровадження передових технологій є південна 
Корея, Китай, Сінгапур, США, Японія та інші. На світовому ринку частка цих країн, що охоплює лише 15 % 
населення планети, сягає майже 80 %. У той же час частка України становить 0,1 %. Важливим завданням 
розвитку України на сучасному етапі є створення ефективної інноваційної системи, яка спроможна забезпечити 
технологічну модернізацію національної економіки, підвищити її конкурентоспроможність на основі передових 
технологій. Необхідно удосконалити ринок результатів інтелектуальної діяльності, державну систему правової 
охорони інтелектуальної власності та перетворити науковий потенціал країни в дієвий ресурс економічного 
зростання. 

На сьогоднішній день в Україні склалася доволі непроста ситуація з приводу інвестування в 
інтелектуальний капітал. Після здобуття незалежності України економіка потребувала повного реформування, 
мало місце широке коло негативних факторів, які і сьогодні прямо чи опосередковано впливають на науковий 
потенціал, його розвиток. Перш за все це недостатній рівень бюджетних видатків на наукову і дослідницьку 
роботу, а отже невисокий рівень інноваційної спрямованості в промисловості. Також важливим є зношення, як 
моральне, так і фізичне, більшості основних фондів наукових організацій і установ. Ще одним фактором є 
низький рівень зацікавленості науковців роботою в державному секторі [4]. 

Все це гальмує розвиток науки. Тому для подолання несприятливого становища необхідна чітка 
програма інвестицій в інтелектуальний капітал. Для цього необхідно збільшити частку бюджетних коштів, 
спрямованих на розробку та впровадження інновацій. Форми фінансування не повинні обмежуватися лише 
бюджетом, доцільним є залучення, наприклад, іноземних або приватних національних інвесторів. Ці кошти 
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повинні бути спрямовані як на оновлення науково-технічної бази, так і на залучення кваліфікованих трудових 
ресурсів. А оскільки за останні десятиріччя велика кількість науковців з України емігрувала до країн західної 
Європи, США, було б доцільним запровадити програми щодо стимулювання повернення емігрантів в Україну. 
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Науковий керівник: д.е.н., доц. Єфімова Г.В. 

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Протидія відмиванню грошей набуває все більшої актуальності в Україні. При цьому увага приділяється 

коштам, отриманим від злочинних видів діяльності (нелегальний гральний бізнес, торгівля наркотичними 
речовинами, зброєю і т.п.), й коштам, отриманим від тіньової  економічної діяльності у легальних секторах. 

Протидія відмиванню грошей здійснюється через систему фінансового моніторингу, формування якої в 
Україні розпочалося в березні 2001 року, коли було видано Указ Президента України “Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 р. “Про заходи щодо детінізації економіки”. 

Центральним органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу зі спеціальним статусом є 
Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ), яка була створена у 2002 році як Державний 
департамент фінансового моніторингу у складі Міністерства фінансів України. Статусу центрального органу 
виконавчої влади ДСФМУ набув з 2005 року. Державна служба фінансового моніторингу України не є ні 
правоохоронним, ні контролюючим органом, а функціонує у взаємодії із фінансовим сектором та 
правоохоронними органами. 

Однією із вимог законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) незаконно отриманих доходів є 
здійснення управління ризиками. В фінансовому моніторингу ризики визначаються як небезпека (загроза, 
уразливі місця) для суб’єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними клієнтами при наданні 
фінансових послуг з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму. 

Оцінювання ризиків суб'єктом первинного фінансового моніторингу здійснюється за відповідними 
критеріями, зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, 
через яку він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів та послуг. 

Для зменшення виявлених ризиків суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен вживати 
заходів, що зокрема включають: здійснення поглибленої ідентифікації клієнта та перевірку особи клієнта 
протягом певного періоду, включаючи його власників; додаткові вимоги до клієнта при відкритті рахунка чи 
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встановленні відносин з ним; збільшення частоти проведення перевірок особи клієнта, включаючи його 
власників; збір інформації з метою формування уявлення про діяльність клієнта, природу та рівень операцій, 
що проводяться ним; посилений моніторинг операцій, що проводяться клієнтом [2]. 

Наказом ДСФМУ „Про затвердження критеріїв ризику легалізації доходів, отриманих злочинним 
шляхом, або фінансування тероризму” №126 [3] встановлюється, що рівень ризику оцінюється за: 
– географічним розташуванням країни реєстрації клієнта; 
– типом клієнта; 
– видом товарів і послуг. 

Найближчим часом управління ризиками має стати пріоритетним напрямком діяльності для всіх 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу, оскільки у проекті оновленого Закону «Про запобігання і 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
розповсюдженню зброї масового знищення» (далі – Закон) [4] передбачені принципово інші критерії здійснення 
внутрішнього фінансового моніторингу. Зокрема, у проекті нового Закону вказується, що внутрішній фінансовий 
моніторинг базується, зокрема, на критеріях ризиків, визначених суб’єктом первинного фінансового моніторингу 
з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. 

Таким чином із прийняттям оновленого Закону постане питання розробки принципів управління 
ризиками у спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Їх різноманітність спричиняє 
різноманітність видів та критеріїв ризику діяльності, які необхідно враховувати. 
Розробка критеріїв та методів оцінки ризиків для відмивання коштів або фінансування тероризму буде 
вдосконалюватися в процесі національної оцінки ризиків, здійснення якої передбачено проектом нового Закону. 

Відповідно до проекту, така оцінка проводитиметься не рідше одного разу на три роки, а її результатом 
стане визначення ризиків створеної в державі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, і розробка заходів, направлених на їх 
попередження та/або зменшення. Така діяльність повністю відповідає рекомендаціям та іншим актам FATF, в 
яких національна оцінка ризиків відмивання коштів та/або фінансування тероризму визначається як 
організована систематична діяльність з виявлення та оцінки джерел та методів відмивання коштів та 
фінансування тероризму, і слабких місць у системах боротьби з відмиванням коштів та/або фінансування 
тероризму, які прямо або опосередковано впливають на країну, що здійснює оцінювання. Така оцінка може 
здійснюватися одним або більше окремими незалежними органами з оцінки специфічних аспектів ситуації щодо 
відмивання коштів та/або фінансування тероризму в країні разом або без участі приватного сектору [5]. 

Таким чином, запроваджуючи національну систему оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування 
тероризму, Україна здійснює поступ в імплементації рекомендацій FATF та наближає вітчизняну систему 
протидії вказаним явищам до світових стандартів. Детальна розробка стратегій та рекомендацій щодо 
мінімізації ризиків на основі міжнародної практики також дозволить спростити діяльність суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу в сфері управління ризиками. 
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СЕКЦІЯ № 2 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНМХ УМОВАХ 
 

УДК 331.214 
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ВІДНОСНО ПРОЖИТКОВОГО 

МІНІМУМУ В УКРАЇНІ 
Автор: Змельська Д.В. 

Науковий керівник: Гришина Н.В. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова  

Однією з першочергових проблем розвитку економіки країни та окремих її галузей є низький рівень 
життя населення, а саме рівень його доходів. 

Для України регулювання доходів населення є надзвичайно актуальним питанням, оскільки в умовах 
нестабільності економічного розвитку спостерігається гостра суперечність між обмеженістю ресурсів для 
реалізації соціальних програм та зростаючими вимогами до кінцевого попиту як одного з головних чинників 
економічного зростання. Високий рівень бідності працюючого населення та відсутність середнього класу в 
Україні через невідповідність середньостатистичних даних реаліям проживання звичайного українця та їх 
неможливість забезпечити умови для життя та розвитку населення країни обумовлюють необхідність 
комплексного реформування механізму формування доходів населення. Доходи повинні забезпечувати 
належну якість життя населення, що їх отримують, тому що доходи населення - це сума грошових коштів і 
матеріальних благ, які домашні господарства одержали за певний проміжок часу у натуральному вигляді для 
підтримання фізичного, морального, економічного та інтелектуального стану людини [4]. 

В умовах сучасного функціонування ринкового механізму та структурних змін в економіці держави 
зазнало трансформації формування доходів населення, їх використання та система розподілу. Найбільшу 
питому вагу у структурі грошових доходів населення становить оплата праці. Заробітна плата як соціально-
економічна категорія є основним джерелом грошових доходів працівників і разом з тим є головним рушієм 
соціально-економічного розвитку держави. Вона забезпечує не лише відтворення робочої сили, але й стає 
вагомим чинником відтворення суспільного виробництва та виступає основним регулятором ринку праці. 

Однією з передумов забезпечення достатнього життєвого рівня є встановлення мінімальної заробітної 
плати. Згідно з Законом України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений 
розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за 
виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці. В Україні мінімальний розмір оплати праці 
відіграє роль соціального стандарту, який явно занижений державою, проте обов’язковість якого 
забезпечується силою закону [2]. 

Найбільш оптимальним показником нижньої межі соціального стандарту населення вважається 
прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування 
організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору 
непродовольчих товарів і послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 
особистості [1]. 

Прожитковий мінімум встановлюється окремо для основних демографічних і соціальних груп 
населення. До таких відносяться: діти віком до шести років; діти віком від шести до вісімнадцяти років; 
працездатні особи; особи, які втратили працездатність. 

Як видно з розрахованих показників у таблиці, розмір мінімальної заробітної плати постійно зростає. 
Слід відзначити, що заробітна плата як і у попередні роки, залишається основним компонентом та джерелом 
доходів населення України: її частка у доходах становить 41,5 % [3]. 
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Таблиця 1 

Динаміка співвідношення рівня мінімальної заробітної плати України та прожиткового 
 мінімуму у 2010 – 2016 рр. 

Рік Мінімальна заробітна 
плата одного працівника 

Прожиткови
й мінімум, 

грн 
Співвідношення 

до 
прожиткового 
мінімуму, % 

Темп зростання 
до базового 

періоду мінім. 
зар. плати грн. темп зростання до 

відповідного періоду 
попереднього року, % 

2010 922 123,92 839 109,89 - 
2011 1004 108,89 934 107,49 108,89 
2012 1118 111,35 1095 102,10 121,26 
2013 1147 102,59 1108 103,51 124,40 
2014 1218 106,19 1176 103,57 132,10 

2015 1378 113,14 1378 100 149,46 
2016 1600 116,11 1544 103,63 173,54 

 
У 2016 році мінімальна заробітна плата одного працівника, зайнятого в економіці України, становить 

1600 грн (01.12.2016 - 31.12.2016)., що на 2,97% більше порівняно з минулим роком та у 1,7 разів – порівняно з 
2010 роком. Це на 103,6 % більше ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи в Україні, 
встановлений на період 2016 року.  

Слід відзначити, що розмір прожиткового мінімуму у 2016 році порівняно з 2010 роком збільшився у 1,8 
раза. Якщо у 2010 році показник прожиткового мінімуму був на 83 грн. менший ніж середньомісячна заробітна 
плата в Україні, то у 2015 році цей показник зрівнявся [3]. 

Щодо частки прожиткового мінімуму у середньомісячній заробітній платі в Україні, то спостерігається 
така ситуація: у 2010 році мінімальна  заробітна плата перевищувала прожитковий мінімум у 1.09 разів , у 2015 
році їх показники практично зрівнялися. Протягом 2011 – 2015 рр. мінімальна заробітна плата не суттєво 
перевищує прожитковий мінімум, що свідчить про те, що ситуація в країні, хоча й не суттєво, але покращується.  

Позитивним моментом у співвідношенні мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму є те, що 
відхилення мінімальної заробітної плати від прожиткового мінімуму з року в рік скорочується. Уряд повинний 
індексувати мінімальну заробітну плату до рівня прожиткового мінімуму, але це можливо лише при стабільній 
економічній ситуації і високому рівні виробництва.. У той же час підвищення мінімальної заробітної плати 
дозволить вивести приховану заробітну плату з "тіні", а додаткові податкові збори компенсують витрати на 
підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери. 

Отже, встановлення та оптимізація рівня мінімальної заробітної плати залишаються, на наш погляд, 
відкритою проблемою, яка потребує свого додаткового методологічного опрацювання. Але вже зараз зрозуміла 
необхідність: 

 визнання трудової природи мінімальної заробітної плати; 
 перегляду рівня мінімальної заробітної плати лише за умов зростання продуктивності праці та 

ефективності виробництва при одночасному забезпеченні оптимальної пропорції між мінімальною і 
середньою заробітною платою в країні і регіоні; 

 реалізації спеціальних державних програм підтримки найменш забезпеченої частини працюючого 
населення доти, поки мінімальна заробітна плата не досягне рівня прожиткового мінімуму в країні [5]. 
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Можна дійти висновку, що країна, яка будує соціально-ринкову економіку не може в жодному разі обійтися 
без державного регулювання оплати праці. Головним завданням державного регулювання є забезпечення 
збалансованості інтересів всіх учасників трудового процесу, підвищення рівня життя населення та 
забезпечення нормального відтворення робочої сили. В ході дослідження виявлено, що сьогодення потребує  
перегляду розміру мінімальної заробітної плати і умов, які впливають на її величину, для  створення необхідних 
основ, які б забезпечували виконання основних функцій заробітної плати.   
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На сьогоднішній день малі підприємства на території України відіграють важливу роль, так як саме вони 
(малі підприємства) є рушійною силою ринкової економіки, та їх взаємодія із великим та середнім бізнесами. 
Саме малий бізнес є найдинамічнішим серед перелічених видів бізнесу. 

Світова практика свідчить, що навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес 
істотним чином впливає на розвиток народного господарства країни. Тому саме розвитку малого 
підприємництва потрібно приділяти увагу, як з боку держави у сфері законодавства, так і керівництву 
підприємств у сфері вдосконалення управлінського обліку [3]. 

Більша кількість малих підприємств у різних галузях господарювання знаходяться в умовах жорсткої 
конкуренції та великого тиску зі сторони середніх та великих підприємств. Правильне реагування на зміни у 
середовищі існування є запорукою успішної діяльності підприємства. Інструментом для реагування є 
управлінський облік, але, нажаль, немале число керівників малих підприємств не надають достатньої уваги на 
цей вид діяльності.  

Функціонування будь-якого підприємства має на увазі отримання максимального прибутку. Однак, у 
зв’язку із політичним, військовим та зовнішньополітичними факторами для отримання прибутку з’являються все 
нові ризики. Але, дивлячись на офіційну статистику, можна дійти висновку про те, що частка малих підприємств 
на території Миколаєва та області щорічно зростає.        
 Також тенденцію збільшення можна простежити у такому показнику, як частка підприємств, що 
одержали прибутки, що наведено в таблиці [1]. 
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Таблиця  1 

Динаміка показників малого підприємництва Миколаївської області 
   
 

 

Показник Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість підприємств 10774 8059 9802 10400 10105 10229 
Кількість зайнятих працівників, 

тис. осіб 54519 46443 49770 49051 46770 44053 
Кількість найманих працівників, 

тис. осіб 49354 45492 45067 44237 42023 38729 
Частка обсягу реалізованої 

продукції малих підприємств до 
загального обсягу реалізації, % 

96,0% 95,0% 96,1% 96,6% 96,7% 96,8% 

Частка підприємств, що 
одержали прибутки, до 

загальної кількості малих 
підприємств, % 

61% 69,0% 68,3% 72,9% 73,3% 79,9% 

Частка підприємств, що 
одержали збитки, до загальної 
кількості малих підприємств, % 

39% 31,0% 31,7% 
 

27,1% 
 

26,7% 20,1% 

 
У таблиці представлені дані діапазоном від 2010 року до 2015 року. Було зазначено основні показники, 

за якими можна проаналізувати змінення структури малого бізнесу на території Миколаївської області, а також 
динаміку його розвитку. Позитивним моментом є збільшення прибуткових підприємств в 2015р. порівняно з 
2010 р. на 13%, а також зменшення збиткових на 15%. Кількість малих підприємств є досить динамічним 
показником, простежується тенденція спадання кількості та через деякий час стрімке збільшення. Це зумовлено 
багатьма факторами, основні з яких це політична нестабільність, рівень конкуренції та державне регулювання 
підприємництвом в останні роки, що є досить великим ризиком для функціонування підприємств. 

Але слід не забувати про ті підприємства, які понесли збитки. Основними проблемами малого 
підприємництва є: 

 недосконала законодавча база; 
 високі податки; 
 відсутність стимулів для інвестицій. 

Основні напрями покращення функціонування малих підприємств на Україні витікають з проблем. 
Насамперед першочергове покращення повинно бути у законодавчій базі, адже закони мають встановити 
правові гарантії для забезпечення та захисту приватної власності та стимулювати розвиток малого бізнесу. 
Також при зміні законодавчої бази слід усунути більшу частину перешкод, які призупиняють розвиток малого 
бізнесу в цілому.  

Також слід переглянути закон України стосовно оподаткування підприємств. Через високу ставку 
податку певна кількість людей не хоче створювати або інвестувати фінансові ресурси у малі підприємства. 
Для стимулювання інвестування у розвиток малого бізнесу слід розв’язати ряд проблем у політичній, військовій 
та міжнародній сферах діяльності країни. 
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Малі підприємства займають немалу частку на ринку України відносно до середніх та великих, також 
простежується тенденція збільшення їх кількості. Але законодавча база та положення України достатньою 
мірою гальмують розвиток малого бізнесу. При вирішенні всіх проблем має відбутись ризьке збільшення 
кількості малих підприємств, та зменшення частки збиткових від загальної кількості, що буде стимулювати 
зростання економіки як в області, так і країни в цілому. Отже, для підвищення прибутковості малого бізнесу слід 
розробити більш сприятливе законодавство стосовно малого підприємництва, в якому зазначити: зменшення 
податкової ставки, стимулювання створення малих підприємств, нові умови для збиткових підприємств відносно 
стабілізації їх економічного стану та повернення позицій на ринку. Також для підвищення прибутковості 
необхідно якнайшвидше розв’язати військовий конфлікт, що призведе до підвищення рівня інвестиційного 
клімату на території всієї України. 
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В умовах політичної нестабільності і фінансової кризи актуальність питання підвищення адекватності 
оцінки рівня ліквідності проекту є великою. Недостатність її теоретичного розгляду та практичного використання 
на підприємствах торгівлі вимагає досконалого дослідження. Дана тема вимагає обґрунтування теоретичних 
положень та розробки науково-методичних рекомендацій, що забезпечують адекватність і системність процесу 
оцінки ліквідності проекту [1].  

Фінансовий стан будь-якого проекту (підприємства) оцінюється його здатністю своєчасно і в повному 
обсязі здійснювати свої чергові платежі. Тому постає питання: чи вистачить установі коштів для покриття його 
заборгованості? 

В загальному розумінні ліквідністю є можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати 
його вартості. Ліквідність підприємства – це спроможність установи забезпечувати своєчасність та 
безперервність виконання усіх своїх грошових зобов’язань [2]. 

Наслідками низького рівня ліквідності є нездатність підприємства сплатити свої поточні борги, що веде 
до втрати власних активів і, в найгіршому випадку до банкрутства. 

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства коштів для погашення його зобов’язань, необхідно 
проаналізувати процес надходження коштів від діяльності і залишки коштів після погашення зобов’язань. Аналіз 
ліквідності можна проводити  багатьма способами, основні з них наведено на рис.1. [3]. 
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Рис.1. Способи аналізу ліквідності проекту 

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов’язань із наявністю 
ліквідних коштів. Результати розраховуються як різні коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної 
фінансової звітності. (Рис. 2.) [4]  

                
Рис. 2. Показники ліквідності проекту 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - визначається відношенням найбільш ліквідних активів до 
поточної кредиторської заборгованості підприємства: 

                                                                                                              (1) 
Коефіцієнт швидкої ліквідності - обчислюється відношенням суми грошових коштів, 

короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до поточної кредиторської заборгованості 
до ІV розділу пасиву балансу: 

                                                                                                                         (2) 
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Коефіцієнт покриття - узагальнюючий показник ліквідності. Розраховується відношенням поточних 
активів до поточних зобов’язань: 

                                                                                               (3) 
Коефiцiєнт критичної лiквiдностi визначається вiдношенням величини поточних активiв за мiнусом 

запасiв i незавершеного виробництва до величини поточних зобов’язань [5] : 

                                                                           (4) 
Пропонуємо результати проведеного аналізу ліквідності за данними показниками на прикладі 

підприємства ПАТ "ЮГЦЕМЕНТ" за 2012 - 2015 рр.(табл.) 
Таблиця 1 

Аналіз показників ліквідності підприємства ПАТ "ЮГЦЕМЕНТ" 
 

 
В результаті проведеного аналізу видно що для підприємства ПАТ "ЮГЦЕМЕНТ" стан його ліквідності 

змінювався кожного року в залежності  від загальноекономічного стану країни. За кожним показником ліквідності 
динаміка зміни була різною. На загальну стійкість підприємства ці зміни не вплинули, а в 2015 році стали помітні 
позитивні зрушення порівняно з попередніми роками. Коефiцiєнт критичної ліквідності помітно збільшився 
протягом усього періоду. Якщо порівнювати отримані показники з нормативними, то лише коефіцієнт покриття 
знаходиться в межах допустимих >1.5. За іншими показниками,нажаль відхилення в меньшу сторону від 
нормативних. 

Таким чином, можна зробити висновок, що аналіз ліквідності важливий з точки зору як внутрішніх, так і 
зовнішніх користувачів інформації про організацію, бо різні показники ліквідності не тільки дають різнобічну 
характеристику підприємства, а й допомагають виявити найбільш вузькі місця проекту й обґрунтовувати 
управлінські рішення щодо досягнення необхідного майбутнього проекту. Наукове дослідження отриманих 
результатів полягає у визначенні основних принципів системного підходу до оцінки ліквідності проекту. 
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Показники 2012 2013 2014 2015 Нормативний 
показник 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,191 0,144 0,086 0,079 >0,2 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,68 0,61 0,57 0,501 >0,7 

Коефіцієнт покриття 3,02 2,88 3,35 3,27 >1.5 
Коефiцiєнт критичної лiквiдностi 0,33 0,35 0,42 0,47 >0,8 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КРАУДСОРСИНГУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Автор: Напованець Н.В. 
Науковий керівник: Гришина Н.В.  

Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 
На сьогоднішній день багатовимірність розвитку сучасного суспільства, громадянського, вільного, 

демократичного, інформаційного та технологічного, детермінують застосування адекватних сучасних 
інструментів для покращення якості управління усіх соціальних сфер та якості людської життєдіяльності. Однак 
невирішеною в теорії та практиці управління залишається проблема неадекватності випереджального розвитку 
інформаційних технологій, соціальних мереж, інформаційних ресурсів управлінського призначення, 
інноваційних управлінських інструментів з їх повільним впровадженням менеджерами в практику діяльності. Це 
зумовлює розгляд сучасного інструменту – краудсорсингу, впровадження якого спрямоване як на підвищення 
ефективності дій менеджерів, так і конкурентоздатності й іміджу підприємств, які вони очолюють. Краудсорсинг 
використовується з метою отримання ідеї для певного проекту підприємства шляхом залучення великої 
кількості людей, які виконують певну роботу безкоштовно або за невелику винагороду [3].   
 Цей інструмент має багато переваг, головною з яких досі вважається зниження витрат підприємства. 
Переваги використання краудсорсингу багато в чому залежать від суті поставленої задачі. Отже, зазначимо 
деякі узагальнення [2]: 

1. Широке охоплення аудиторії досягається автоматично, пропонуючи рішення задачі великій групі 
потенційних виконавців, а замовник при цьому не прикладає додаткових ресурсів або зусиль.  

2. Залучення користувачів до розв’язання задач є фактично ключовим моментом технології 
краудсорсингу, тобто людина береться виконувати завдання, обмінюється ідеями, обговорює 
результати роботи, розповідає про проект своїм друзям (особисто чи у соціальних мережах), отже, 
людина неймовірно вмотивована та надзвичайно важлива для організації.  

3. Безліч варіантів і різноманітність вибору ідей для розв’язання задач стосуються створення будь-якого 
виду контенту або пошуку рішення, тобто замовник отримує у своє розпорядження величезну кількість 
варіантів, серед яких він з набагато більшою ймовірністю знайде те, що шукав. Варто звернути увагу, 
що краудсорсинг найчастіше не має регіональних чи взагалі будь-яких меж. Варіанти рішень або ідей 
люди надсилають з різних континентів, вони є представниками різних професій і мають різний досвід – 
власне, це і створює величезну різноманітність вибору. 

4. Визначити єдиноможливий варіант вирішення поставленого завдання найчастіше вдавалося винятково 
із застосуванням краудорсинга. Це насамперед стосується наукової сфери, де унікальність рішення 
значно важливіша, ніж його креативність. Багато складних питань у медичній, космічній, технологічній, 
інформаційній сферах були успішно вирішені аматорами та ефективними практиками, ніж 
кваліфікованими фахівцями чи вченими певної наукової галузі.  

5. Фіксовані терміни проектів дозволяють не затягувати вирішення питання, а навпаки – мати чіткі часові 
орієнтири, в які повинні вкластися учасники проектів.  

6. Економія фінансових ресурсів – це передусім економія в маркетинговій складовій. Краудсорсинг дійсно 
дозволяє досягати значних або вагомих результатів із меншими витратами. Це обумовлено тим, що 
фінансову винагороду отримує лише один або декілька переможців, а людей, залучених у цілому, 
набагато більше.  

7. Розвиток творчого потенціалу та ідей. Краудсорсинг – це, по-суті, насичене Інтернет-середовище, 
генеруюча висока напруга від сотень незнайомих один одному людей з діаметрально протилежними 
поглядами та характерами, які є самовмотивованими та об’єднаними інтересом до поставленої 
проблеми. Головні інструменти використання підприємством краудсорсингу представлені на рисунку. 
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Рис. 1. Особливості використання підприємством краудсорсингу 

 
В Україні краудсорсинг нещодавно почав розвиватися. З розитком мережі Інтернет підприємства 

можуть ще скоротити витрати, використовуючи для поширення інформації про умови конкурсу дешеву мережу, 
а не високовартісну рекламу на радіо та телебаченні. Низький рівень використання краудсорсингу в Україні 
спричинений також неврегульованим законодавством стосовно захисту авторських прав. Отже, ніхто з 
учасників не може бути впевнений, що його ідею не використають без його відому [1]. 

Таким чином, розглянувши вище інструменти використання краудсорсингу, можемо зробити 
узагальнення про сучасний універсальний управлінський інструмент пошуку нових ідей та інвестицій як для 
великого, так і для малого та середнього підприємства. Шляхом залучення населення до краудсорсингу, 
підприємство економить витрати на оплату праці спеціалістам для креативного підходу розробки бізнес-
проектів. Отже, підприємство має можливість майже безкоштовно обрати найкращу ідею та підвищити 
лояльність споживачів.  

Також краудсорсинг розглядається і як сучасна інноваційна управлінська технологія, що ґрунтується на 
концептуальних засадах конвергенції та розглядається як синкретизм і взаємопроникнення інтелектуальних, 
комунікаційних та інформаційних технологій, запровадження яких забезпечує ефективне управління 
підприємством.  
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ПРО ФУНКЦІОНАЛЬННО-СТРУКТУРНІ ПІДХОДИ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Автор: Челушікна М. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Останнє десятиліття характеризується активізацією досліджень з найважливіших теоретичних і 
методологічних питань створення господарських, організаційно-економічних, соціальних механізмів. У тому 
числі механізмів управління активною трудовою діяльністю персоналу. Вивчаючи наукові розробки багатьох 
учених і практиків, стає зрозумілим, що виникає нагальна необхідність розробки та реалізації дієвого механізму 
забезпечення ефективності діяльності персоналу підприємств. Одним з напрямків створення такого механізму 
на думку цих вчених є функціонально-структурним підходом. 

Процес вдосконалення механізму забезпечення ефективності управління персоналом, які базуються на 
засадах функціонального підходу є виокремленням з організаційно-інформаційно-мотиваційного компонента.  

Забезпечення ефективності функціонування цих компонент здійснюється завдяки виявленню тих 
бізнес-процесів управління персоналом, які мають найбільший вплив на ефективність діяльності підприємства.  

Запропоновані організаційно-інформаційно-мотиваційні компоненти трансформуються в такі напрями 
для вдосконалення механізму забезпечення ефективності управління персоналом: 

— організаційна компонента забезпечується за допомогою графу оптимального шляху забезпечення 
ефективності управління персоналом, побудова якого базується на використанні методології теорії графів;  

— інформаційне забезпечення діяльності персоналу на основі системи інформаційного забезпечення 
автоматизації рутинних бізнес-процесів, визначення інтенсивності праці (положення про підрозділи й посадові 
інструкції), прозора система планування та бюджетування, а також упровадження інтелектуальних агентів для 
обміну інформацією управлінського персоналу;  

— мотиваційне забезпечення відбувається за допомогою визначення мотиваторів та демотиваторів 
ефективності діяльності персоналу. 

Функції управління персоналом можна визначити як діяльність, що спрямована на досягнення найбільш 
ефективного використання працівників для досягнення їх особистісних цілей та цілей підприємства загалом. 
Останні традиційно пов’язують із забезпеченням ефективності підприємства. Причому ефективність іноді 
розуміється у вузькому значенні — як отримання максимального прибутку.     
 Однак дедалі частіше ефективність розглядається не тільки в економічному плані — як економічність, 
якість, продуктивність, нововведення, прибуток, а й у більш широкому контексті, і пов’язується з такими 
поняттями особистісного, психологічного плану, як задоволеність співробітників своєю працею, участю в 
трудовому колективі підприємства, високий рівень самооцінки колективу, мотивація персоналу до ефективної 
праці. Функції укправління наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Функції управління персоналом та відповідні бізнес-процеси 

 з/п 
Функція 

 з/п 
Бізнес-процес 

Функція аналізу та 
планування персоналу 

Процес аналізу кадрової політики управління персоналом при 
існуючій стратегії 
Процес розробки та коригування політики управління персоналом 
Процес відбору стратегії управління персоналом  

Функція набору персоналу Визначення потреби в персоналі з внутрішніх джерел 
Визначення потреби в персоналі із зовнішніх джерел 
Комплексний підхід у визначенні потреби в персоналі 
Визначення цільових потреб у персоналі за фактом організації 
робочих місць 

Функція відбору та 
розстановки персоналу 

Відбір персоналу з внутрішніх джерел та розстановка  
за робочими місцями 
Відбір персоналу із зовнішніх джерел та розстановка  

за робочими місцями 

0 
Відбір та розстановка персоналу періодично,  
відповідно до функціонування робочих місць 

Функція атестації та 
оцінювання кадрів 1 

Процес оцінювання персоналу 

2 
Процес атестації персоналу  

Функція організації 
трудових відносин 3 

Процес зниження конфліктності та забезпечення комфортного 
соціально-психологічного клімату 

Функція мотивації 
персоналу 4 

Процес впливу матеріальних чинників мотивації персоналу 

5 
Процес впливу нематеріальних чинників мотивації персоналу 

Функція створення умов 
праці 6 

Процес управління поточною безпекою праці персоналу  

7 
Процес створення умов праці та моніторингу безпеки діяльності 
персоналу 

Функція інформаційного 
забезпечення  8 

Процес поточного обліку персоналу та моніторингу робочого місця 

9 
Процес загального обліку персоналу та моніторингу робочого місця 

Функція розвитку та 
навчання персоналу 0 

Процес загального розвитку персоналу 

1 
Процес цільового навчання та забезпечення розвитку персоналу 

2 
Розвиток та поточне навчання персоналу 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень 
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Як слідує з таблиці означені функції управління, виконувані персоналом підприємства тісно корелюють 
з бізнес-процесом та впливають на їх ефективність. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАЙНЯТОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Автор: Колодруб Ю.О. 

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

Перехід України до ринкових відносин загострив проблеми зайнятості населення та відтворення 
трудового потенціалу. Світова фінансова криза, згортання виробництва, фінансова й матеріальна 
заборгованість, проблеми в реалізації продукції – усе це спричинило масові звільнення працівників. Лави 
безробітних почали поповнювати люди, які ще донедавна вважали своє трудове становище міцним і 
стабільним. Сьогодні дана тема є особливо актуальною, адже в Україні спостерігається неповна зайнятість і 
приховане безробіття на тлі подальшого зниження продуктивності праці. 

Для початку, слід зазначити, що згідно з Законом України «Про зайнятість населення», зайнятість — це 
незаборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з 
метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, 
які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у 
тому числі безоплатно [1]. 

Розглянемо детальніше проблему зайнятості в Миколаївській області. В таблиці наведено основні 
показники зайнятості населення у 2011-2015 рр.[2]. 

Таблиця 1 
Зайнятість населення Миколаївської області 

Роки 
Показники 2011 2012 2013 2014 2015 

Економічно активне населення, тис.осіб 584,9 579,3 577,1 551,6 558,2 
Рівень економічної активності у відсотках, % 65,1 65,0 65,4 63,0 64,0 
Населення, зайняте економічною діяльністю, 

тис.осіб 537,5 533,7 534,5 501,5 508,7 
Рівень зайнятості населення, % 59,8 59,9 60,6 57,3 58,4 

Безробітне населення (за методологією МОП), 
тис.осіб 47,4 45,6 42,6 50,1 49,5 

Рівень безробіття населення, % 8,1 7,9 7,4 9,1 8,9 
 

За даними таблиці станом на 2011 рік в Миколаївській області було зареєстровано 537,5 тис. зайнятих 
осіб і 47,4 тис. осіб безробітних працездатного віку. На сьогоднішній день кількість зайнятих зменшилася майже  
на півтора відсотка, а рівень безробіття підвищився на 0,8%. Також слід брати до уваги, що кількість економічно 
активного населення за останні роки теж знизилася. Така тенденція є однозначно негативною.  
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Впродовж 2015 р. центрами зайнятості області зареєстровано 49,5 тис. безробітних, це на 2,1 тис. осіб, 
або на 4,4% більше, ніж у 2011 р. Слід відзначити, що рівень безробіття в 2015 р. в Миколаївській області зріс 
на 2,1% у порівняні з 2011, хоча в 2014 р. був вищий на 0,6% ніж в 2015 р. Одночасно знизився рівень 
економічної активності населення – на 1,0 % в 2015 році у порівнянні до попереднього. 

Останніми роками спостерігається різке зменшення чисельності населення Миколаївської області. Цей 
показник істотно впливає на зменшення трудового потенціалу регіону і в подальшому веде до зростання 
безробіття. Збільшення кількості осіб непрацездатного віку, зростання чисельності безробітного населення, 
зменшення кількості економічно активного населення – свідчить про значні проблеми як на ринку праці області, 
так і про складну демографічну ситуацію. 

Ситуація яка склалась на ринку праці Миколаївської області безпосередньо впливає на соціально-
економічний стан суспільства. Недовикористання економічного потенціалу суспільства, економічний спад, 
соціальна деградація, зростання криміногенної ситуації, падіння раніше досягнутого рівня життя, втрата 
працівником рівня кваліфікації, важка психологічна травма є глибинними наслідками безробіття[2]. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, про те, що в Миколаївській 
області рівень зайнятості знижується з кожним роком, а безробіття зростає, а, отже, існує реальна необхідність 
вжиття радикальних заходів щодо вирішення низки існуючих проблем на ринку праці. Зокрема, можна виділити 
наступні заходи: 

 докорінно змінити пасивні методи впливу політики зайнятості на активні, тобто сприяння створенню 
додаткових робочих місць, самозайнятості та перепідготовки незайнятого населення; 

 створення сприятливого інвестиційного клімату, що в подальшому сприятиме зростанню робочих місць; 
 створення умов для розвитку малого бізнесу [3]. 

Отже, для стабілізації ситуації на ринку праці необхідно здійснити програму по реструктуризації 
економіки, вжити ряд антимонопольних та антикорупційних заходів, впорядкувати відносини власності, 
податкову та судову систему. Оскільки, лише в сукупності ці заходи можуть дати поштовх для нормалізації 
економічної та соціальної ситуації в цілому. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Праця і земля - два основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі 
інші фактори - капітал, організація, інформація - це справа рук і розуму людини. Тому суспільство на всіх етапах 
розвитку цікавило питання про ефективність використання робочої сили. На жаль, явище безробіття не оминуло 
України, і ми це добре відчуваємо в сьогоднішні дні, спостерігаючи бідних людей, зростання злочинності та 
економічний спад в цілому. Особливо актуальне питання безробіття сьогодні, в час економічної кризи. 
 Актуальність теми дослідження визначається неминучістю безробіття у сучасній ринковій економіці та 
необхідністю вживання заходів щодо усунення та згладження негативних наслідків безробіття. З одного боку, 
безробіття вважається стимулятором активності працюючого населення, з іншого боку - великим суспільним 
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горем. Усі країни докладають чимало зусиль для подолання безробіття, але ще жодній з них не вдавалося 
ліквідувати його повністю. 
 Безробіття — це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного 
населення не має роботи й заробітку. 
 Поява в Україні масового безробіття зумовлено, передусім, самим фактом постійного і істотного 
зростання числа людей, які втратили і не можуть знайти регулярну оплачувану роботу. 
 Як відомо, зростання безробіття пов’язане з необхідністю зниження витрат виробництва. Теоретично 
цю проблему підприємства можуть вирішувати скорочуючи частину працівників або зменшуючи оплату праці. У 
першому випадку положення працівників, що залишилися погіршується незначною мірою, оскільки зниження 
реальної зарплати зазвичай носить помірний характер. Але відразу ж і швидко починає рости безробіття. У 
другому випадку майже всі зайняті страждають від скорочення реальної заробітної плати, зате безробіття 
набуває уповільнений характер. Воно формується порівняно плавно і має менші масштаби. 
 

 
 

Рис 1. Динаміка рівня безробіття в Україні в 2004 - 2016 роках, розрахованого за методологією 
 Міжнародної організації праці. 

 Як бачимо, офіційні і реальні дані про стан справ на ринку праці розходяться в кілька разів. Повне 
відсторонення держави від проблем безробіття лише погіршує ситуацію. Дані про падіння економіки, в першу 
чергу про падіння ВВП і рівня промислового виробництва, лише підтверджують, що рівень безробіття в Україні 
найближчим часом тільки збільшиться.(Рис 1)     
 З вище наведеного можна зробити наступні висновки: безробіття, так само як і інфляцію, ми 
розглядаємо як явище, що засвідчує порушення рівноваги, тобто як результат певних макроекономічних 
коливань. Рівень безробіття в країні напряму залежить від стану економіки країни. Безробіття не може бути 
доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: 
скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство - персонал. 

Зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних. Безробіття 
вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого - великим 
суспільним лихом. Всі країни світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але жодній ще не 
вдалося ліквідувати його повністю.  
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SCOR-МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Автор: Таран А.А. 
Научный руководитель: к.т.н. проф. Фатеев Н.В. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 
В настоящее время перед руководством украинских судостроительных предприятий стоит проблема 

адаптации менеджмента к условиям сжимающегося спроса, ограниченным возможностям привлечения 
инвестиций, растущей неопределенности внешнего окружения.  

Как на судостроительном предприятии, так и во внешней среде менеджменту необходимо 
скоординировать действия для эффективного ведения бизнеса в современной турбулентной обстановке. 

С целью максимизировать свою прибыль, повысить конкурентоспособность товаров и услуг 
судостроительными предприятиями создается цепь поставок. Но процессы, происходящие в образовавшейся 
цепи поставок, необходимо координировать и направлять. Именно поэтому возник и вошел в широкое 
употребление термин «управление цепями поставок» или Supply Chain Management (SCM), который 
предусматривает системный подход к интегрированному планированию и управлению всем потоком 
информации предприятия. 

Для эффективной реализации SCM служит референтная модель SCOR (Supply Chain Operation 
Reference), предлагающая собственный язык для описания взаимоотношений между участниками цепи 
поставок. Используя SCOR-модель, у судостроительных предприятий появляется возможность эффективного 
взаимодействия всех партнеров, поставщиков и клиентов, которые используют в своей работе единый 
понятийный аппарат и стремятся к достижению единой цели [1]. 

Также SCOR-модель предусматривает фиксацию текущего состояния процессов, и устанавливает, как 
процессы должны выглядеть в дальнейшем (Рисунок 1) [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Этапы проекта SCOR-модели 
 

Для координации действий внутренних и внешних элементов бизнеса предприятия разработчики 
SCOR- модели предлагают выделять пять ключевых бизнес- процессов: P – планирование (Plan),                        
S – снабжение (Source), M – производство (Make), D – доставка (Deliver), R – возврат (Return). При этом в 
рамках каждой категории процессов предусматривается выделение трех типов процессов: планирование 
данной категории процесса (Planning), ее выполнение (Execution) и действия по поддержке и обеспечению 
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планирования и выполнения данной категории процесса (Enable) [3]. В табл. 1 представлены рассмотренные 
ключевые бизнес-процессы в увязке с процессами их реализации.  

Таблица 1 
Ключевые бизнес-процессы и стадии их реализации 

 Ключевые бизнес-процессы 

P–планирование S–снабжение M–
производство 

D–доставка R–возврат 

Стадии 
реализации 

Планирование 
(Planning) Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

Выполнение 
(Execution) - S1-S2 М1-М2 D1-

D4 R1-R3 

Обеспечение 
(Enable) EP ES EM ED ER 

 
Таким образом, судостроительные предприятия могут проводить аудит отношений с партнерами по 

бизнесу на основе SCOR-модели для гармонизации отношений в цепи поставок. Это позволит адаптировать 
систему управления предприятием и его партнеров к требованиям потребителей. Как следствие, повышается 
конкурентоспособность всей цепи поставок.  Внедрение SCOR-модели помогает добиться устойчивого 
улучшения в производительности цепи поставок и разработать необходимые меры для совершенствования 
деятельности судостроительных предприятий.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Автори: Мельник А.І., Єрмократій А.О. 

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

Задля підвищення результативністі розроблення і реалізації креативних рішень, на підприємствах 
доцільно формувати систему креативного менеджменту. 

Для того, щоб Україні якнайшвидше перейти на стадію креативного суспільства із розвинутою 
креативної економікою, необхідно більш інтенсивно запроваджувати і розвивати у всіх сферах діяльності 
креативні процеси [1]. 

Креативний менеджмент – це особлива управлінська діяльність, що спрямована на активізацію творчої 
діяльності працівників щодо генерування креативних ідей, їх оцінку та відбір з метою формування ефективних 
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креативних рішень, реалізація яких забезпечить підприємству інноваційний розвиток та одержання високих 
економічних, соціальних і екологічних результатів. 

На підприємствах система креативного менеджменту має розглядатись як окремий об'єкт його 
розвитку. Під розвитком системи креативного менеджменту розуміють процес систематизації наявної і 
створення нової наукової і технологічної інформації, яка дозволяє розв'язувати виробничо-господарські 
проблеми, знижувати їх гостроту або вказувати спосіб ліквідації наслідків виявлених проблем. 

Метою креативного менеджменту є формування креативних рішень, реалізація яких забезпечуватиме 
організації отримання конкурентних переваг та інноваційний розвиток суспільства в цілому.  

Об’єктом є процес прийняття креативних рішень за допомогою сукупності процедур, що утворюють 
загальну схему управління креативним процесом [2]. 

Загальними функціями креативного менеджменту є планування, організація, регулювання, мотивація та 
контроль. Основними групами методів креативного менеджменту є економічні, адміністративні та соціально-
психологічні методи [3]. 

Будь-яка організація є відкритою системою, тому на її функціонування впливає низка як внутрішніх, так і 
зовнішніх факторів і процесів. З огляду на це передумови формування креативного менеджменту на 
підприємстві також необхідно розглядати з точки зору зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Виявлено, що креативний менеджмент набуває найбільш прикладного значення за умови його 
розкриття з позиції системного і функціонального підходів. 

Складовими елементами системи креативного менеджменту є: цілі креативного менеджменту, суб'єкти 
і об'єкти, методи і технології креативного менеджменту, креативні ідеї і креативні рішення, інформація та 
комунікації ( див. рис.) [4]. 

 
 

Рис. 1. Система креативного менеджменту 
 

На формування й розвиток креативного менеджменту безпосередньо впливають такі фактори: рівень 
розвитку креативного суспільства; формування креативної економіки; розвиток креативної освіти; рівень 
інноваційності підприємства; творчий потенціал особистості; потенціал менеджера креативного типу. 
Взаємозв’язок і взаємодоповнення даних факторів є запорукою успіху у формуванні й розвитку креативного 
менеджменту. 

Феномен креативності визначається як здатність особистості до варіативності, гнучкості, 
інтелектуальною мобільності, системної інноваційної діяльності, що передує процесу творчої дії [5]. 
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З позиції сучасної теорії менеджменту побудова систем управління, зокрема системи креативного 
менеджменту, базується на декомпозиції, як методи систематизації та ієрархізації. Декомпозиція є основою 
побудови організаційних структур управління, формування системи цілей, створення комунікацій тощо. 

У зв'язку із все більшим поширенням «ексклюзивності» у менеджменті, можна стверджувати про все 
більше наближення його до сфери мистецтва. Перехід на якісно новий рівень розвитку менеджменту 
спричинить руйнування сталих стереотипів і виникнення особливих, досі невідомих рис [2]. 

Отже, результатом успішного формування й розвитку креативного менеджменту на підприємстві стає 
формування нової організаційної моделі, яка називається креативна організація, тобто організації, яка постійно 
модернізується, самонавчається та продукує інновації на основі управління креативною діяльністю і тим самим 
забезпечує собі успіх у жорсткій конкурентній боротьбі при несподіваних змінах зовнішнього середовища. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КРИЗОВИХ УМОВАХ 
Автори: Напованець Н. В., Сергійчук С.І. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
У сучасних умовах Україна постала перед об'єктивною необхідністю активізації інвестиційного 

процесу. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються 
майже повністю шляхом і за рахунок інвестування. Чим масштабніші обсяги та вища ефективність інвестицій, 
тим швидше відбувається відтворювальний процес, здійснюються позитивні ринкові перетворення. 

Незважаючи на складне політичне і економічне становище, Україна залишається інвестиційно 
привабливою, як для країн Європейського Союзу, так і для інших високорозвинутих країн. Потрібно зазначити, 
що Україна володіє величезним потенціалом для залучення інвестицій. Багаті природні ресурси та сприятливі 
природні умови, значно цьому сприяють. [1] 

За даними Держстату у січні-червні 2016 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 
2859,1 млн.дол. США та вилучено 330,1 млн.дол.США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг 
залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку країни на 
01.07.2016 року становив 44790,7 млн.дол. США. Більша частина інвестицій спрямовуються у вже розвинені 
сфери економічної діяльності. На підприємствах промисловості зосереджено 29,6 % загального обсягу прямих 
інвестицій в Україну, в установах фінансової та страхової діяльності – 29,4 %. [2] 

На думку більшості західних фахівців, головними чинниками, що забезпечують залучення іноземних 
інвестицій у країну є: 

– перспективи зростання економіки країни, яка приймає іноземні інвестиції, а також її суспільно-
політичний стан; 

– загальна стратегія розвитку ТНК і БНК, яка враховує як масштаби, так і ємність ринків, можливості 
раціоналізації ведення виробничої діяльності та технологічних вимог виробництва; 

– термін окупності залучених іноземних інвестицій та рівень інвестиційного ризику. 
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Проаналізувавши вище вказані фактори, можна зробити висновок, що Україна не повною мірою 
відповідає інтересам іноземних інвесторів та головними причинами цього є: 

– невідповідність технологічних умов виробництва європейським вимогам; 
– наявність непрогнозованої політичної кризи у країні яка зумовлює спад економіки; 
– неможливість визначення терміну окупності інвестицій внаслідок постійного росту інвестиційних 

ризиків; 
– недосконалість законодавчого регулювання сфери іноземного інвестування; 
– відсутність стабільного розвитку українських ТНК та БНК, особливо дислокованих на сході країни; 
– наявність відтворювальних проблем – визначається значна маса морально і фізично зношених 

виробничих потужностей, які ще і знецінюються внаслідок економічних та політичних криз; 
– зниження купівельної спроможності в Україні що обумовлена низьким рівнем життя населення. 
З 25 серпня по 2 вересня 2016 року за ініціативи інвестиційного банку Dragon Capital та Європейської 

бізнес-асоціації (ЕВА) за аналітичної підтримки Центру економічної стратегії проводилось опитування, основним 
питанням якого було: "Найбільші перешкоди для інвестування в Україну". Висновок, іноземні інвестори 
переконані, що найбільшими перешкодами для інвестування в Україну є широкомасштабна корупція (середня 
оцінка – 8,5 бали з 10 можливих) та відсутність довіри до судової системи (7,5 бали). Військовий конфлікт із 
Росією (6,1 бали). [3] 

Враховуючи вищезазначені проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України можемо 
запропонувати основні напрями, на які держава має звернути увагу для підвищення інвестиційної 
привабливості країни. 

По-перше, необхідно підготувати перелік заходів щодо посилення відповідальності представників 
органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування за вчинення корупційних та інших 
дискримінаційних дій щодо інвесторів. 

По-друге, держава має сприяти покращенню інвестиційного клімату, через удосконалення загального 
(податкового, земельного, корпоративного, митного) та спеціального законодавства, що регулює відносини в 
здійсненні інвестування відповідно до європейських норм. 

По-третє, нашій державі варто враховувати позитивний зарубіжний досвід залучення інвестицій, 
зокрема, країнами, у яких було розв’язано воєнні конфлікти. 

Яскравим підтвердженням є приклад Ізраїлю. У цій державі робота щодо залучення іноземних 
інвестицій відбувалася у двох напрямах – розвиток венчурного інвестування та інвестицій діаспори. 

Активний розвиток венчурного фінансування почався з започаткування в 90-х роках ізраїльського 
фонду "Йозма", який залучав інвестиції від венчурних фондів. Основний принцип програми полягав у тому, що 
будь-який венчурний фонд, який хотів отримати інвестиції, отримував 8 млн дол. США з фондів "Йозми", а 
решту 12 млн дол. США партнери повинні були вкласти самостійно, які вони в разі провалу проекту не 
зобов’язані були повертати. У разі успіху інвестицій партнери могли викупити державну частку. До управління 
допускалися один ізраїльський і один американський або європейський партнер. Цей проект дав великий 
поштовх до підвищення інноваційної активності. Сьогодні ця країна серед лідерів світових рейтингів щодо 
розвитку венчурного капіталу. 

Іншими інституціями, які позитивно впливали на інноваційний розвиток Ізраїлю, стали Національний 
фонд промислових досліджень і розробок, який фінансує американських та ізраїльських фахівців, що 
займаються розробкою і комерціалізацією продуктів цивільного призначення. 

Ще одним важливим напрямом є залучення іноземних інвестицій від діаспори під облігації (Diaspora 
Bonds). Основним мотивом використання облігацій для діаспори є бажання допомогти в соціально-
економічному розвитку нашої країни за допомогою стабільного і дешевого джерела зовнішнього фінансування. 
Україна також може використати цей позитивний приклад.  
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За даними Нацбанку України, обсяг приватних грошових переказів із-за кордону у 2015 р. становив 
5,2 млрд дол. США (5,7% ВВП України.) що порівняно з іноземними інвестиціями є також потужним вливанням в 
економіку України. [5] Застосування облігацій від діаспори може бути оптимальним варіантом переказу грошей 
на батьківщину не тільки без комісій, а ще й з отриманням доходу в майбутньому. Тому органам влади 
необхідно запропонувати потенційним інвесторам прозорий та надійний механізм вкладення таких інвестицій.[4] 

Можливо, сьогодні зосереджувати зусилля на інноваційному розвиткові України несвоєчасно, 
більшість інвестицій варто спрямовувати в "точки зростання" – сільське господарство, енергетику та туризм. 
Проте, найкращий соціально-економічний розвиток спостерігається в тих країнах, де інноваційна політика є 
пріоритетною (Швеція, Японія, США). Іншою важливою мотивацією є і те, що Україна відповідно до Глобального 
інноваційного індексу – 2015 посідає 33 місце в топ-50 найінноваційніших країн світу. 

 
Список використаної літератури: 

1. Інвестиційна політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dniprorada.gov.ua/investicijna-
politika 

2. Офіційний сайт Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.me.gov.ua. 

3. Офіційний сайт компанії "Dragon Capital" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dragon-
capital.com. 

4. Офіційний сайт Центр досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:// www. nbuviap.gov.ua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМИ. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

   
47 

 
СЕКЦІЯ № 3 

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

УДК 338.47.656  
 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У МОРСЬКІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПОРТИ УКРАЇНИ 
Автор: Луцій Д.В. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Корнієнко О.П 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Забезпечення сталого розвитку вітчизняного портового господарства у довгостроковій перспективі 
потребує, насамперед, залучення значних інвестиційних потоків. З огляду на нестабільну політичну та 
економічну ситуацію та мінливі тенденції ринку вантажних перевезень морським транспортом, великі 
інвестиційні компанії, насамперед, іноземні, поки що з обережністю розглядають можливість фінансування 
проектів на базі вітчизняних портів. Проблемам розвитку портового господарства, серед яких й залучення 
інвестиційних ресурсів, присвячена велика кількість наукових праць. Зокрема, можна відзначити таких фахівців, 
як Боняр С. М., Дергачов В. О., Котлубай А. І., Мишко А. М., Чекаловець В. І. У переважній більшості наукових 
праць, присвячених питанням залучення інвестицій в економіку України та покращення інвестиційного 
середовища, основна увага приділяється чинникам макросередовища, насамперед, політичним та правовим. В 
той самий час методологія аналізу інвестиційних проектів передбачає вивчення всіх можливих чинників впливу, 
від національних до локальних.  

Залежність розвитку морських портів від інвестиційних ресурсів є дуже високою. Україну можна 
вважати перспективною країною для залучення інвестицій, завдяки її природно-ресурсному та інформаційному 
потенціалу, якісним трудовим ресурсам, потенційній ємності внутрішнього ринку тощо. Для підвищення 
загальної інвестиційної привабливості України в останні роки вже реалізовано цілу низку заходів. Зокрема, до 
іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови 
діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. У випадку 
припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в 
натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або 
товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів 
в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій. У 
довгостроковому періоді, підвищити інвестиційну привабливість України можна, насамперед, за рахунок 
забезпечення політичної стабільності, а також запровадження податкових та митних пільг, дотацій, субвенцій і 
бюджетних позик на розвиток пріоритетних галузей економіки, подолання бюрократичних бар'єрів, корупції, 
забезпечення правового захисту інвестицій, покращення інформаційного забезпечення тощо. Реалізація 
означеного комплексу заходів дозволить розраховувати на збільшення інвестиційних потоків у найбільш 
перспективні сегменти національної економіки до яких належить й портове господарство.  

Вигідне з позицій транзитних перевезень географічне становище України, яка розташована на 
перехресті торговельних шляхів, – є головним чинником, що забезпечує привабливість вітчизняної портової 
галузі для зарубіжних інвесторів. Крім цього слід звернути увагу на сприятливий клімат та високий професійний 
рівень підготовки кадрів для роботи у портах. Проте, для залучення інвестицій у портове господарство потрібно, 
насамперед, привести вітчизняну законодавчу базу у відповідність до світових стандартів. Зокрема, це 
стосується уніфікації вітчизняного законодавства з метою чіткого виконання обов'язків із утримання та 
модернізації гідротехнічних споруд, що мають стратегічне значення і залишаються у державній власності. Адже 
саме це є найважливішою складовою залучення інвесторів, які хочуть бути впевнені, що в морських портах 
України буде забезпечено дотримання сучасних європейських і світових стандартів безпеки судноплавства та 
ефективної обробки суден і вантажів. Крім того, дуже важливим є приведення нормативних актів Міністерства 
інфраструктури та підпорядкованих підприємств у відповідність до Закону України «Про морські порти України» 
[1]. Наступним кроком для залучення інвестиційних потоків є поступове реформування портового господарства 
та впровадження інноваційних механізмів партнерства з приватними інвесторами. Процеси реформування 
портової галузі, насамперед, передбачають:  зрівняння конкурентного середовища шляхом поділу комерційної 
та адміністративної діяльності;  розширення портової інфраструктури та її модернізацію;  поступове 
виведення держави з комерційної діяльності в портах.  

Основними об’єктами для інвестування портової галузі є гідротехнічні споруди, наземна 
інфраструктура, створення штучних земельних ділянок тощо. Крім стратегічної спрямованості, до особливостей 
проектів у портовому сегменті слід віднести: значні обсяги фінансування, проблеми зі створенням адекватної 
законодавчої бази, залежність успішності проекту від геополітичних змін та ситуації на міжнародних ринках, 
велике значення соціальної складової. Успішна реалізація проектів у сфері портового господарства пов’язана 
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не тільки з галузевими, але й з чинниками локального рівня, тобто з особливостями діяльності кожного 
конкретного порту. Перелік означених чинників є дуже широким: від гідрографічних змін в акваторії порту до 
рівня залежності діяльності порту від місцевої влади та великих фінансово-промислових груп. Задля 
забезпечення залучення коштів у проекти портової галузі дуже важливою є доінвестиційна фаза, в межах якої 
здійснюється попередня оцінка та відбір найбільш перспективних проектів.  

Згідно діючого законодавства, інвестування в об’єкти портової інфраструктури може здійснюватись на 
основі окремих договорів, таких як договір концесії, договір про спільну діяльність, договір оренди, та інші види 
інвестиційних договорів. Серед інвесторів, що виказують стійку зацікавленість у об’єктах портового 
господарства, не тільки великі вітчизняні підприємства-експортери, зокрема, «Смарт-груп», «Портінвест», 
«Kernel», «Нібулон», а й міжнародні транспортні компанії «Maersk Lіne» (Данія), «HHLA Іnternatіonal» 
(Німеччина) та «CMACGM» (Франція). За рахунок інвестиційних коштів, зокрема, введено у експлуатацію 
Чорноморський комплекс з переробки зерна, маслоектракційний завод та термінал з перевалки рослинних 
масел в морському порту «Южний», а також Миколаївський комплекс з переробки калійних добрив. 
Найважливішим проектом для порту «Южний» є реконструкція підхідного каналу та внутрішніх водних підходів 
до глибоководних причалів. У результаті реалізації проекту, порт стане найбільш глибоководним портом в 
акваторії Чорного моря, здатним обробляти судна з осадкою до 19 метрів і дедвейтом понад 200 тис. тонн. Це 
забезпечить для українських експортерів освоєння далеких ринків збуту в напрямку Китаю, Південної Кореї, 
Японії. Серед інших перспективних проектів порту «Южний» – розширення та реконструкція комплексів для 
перевантаження навалювальних вантажів і будівництво нового причалу для перевантаження генеральних і Ro-
Ro вантажів.  

Механізм залучення інвестицій є важливою складовою стратегічного розвитку портового 
господарства України. Адже за рахунок реалізації інвестиційних проектів з’являється можливість забезпечити 
сталий розвиток не тільки безпосередньо портів, але й інших підприємств морегосподарського комплексу: від 
суднобудівних та судноремонтних підприємств до крюінгових компаній. Зацікавленість інвесторів у проектах 
портової галузі залежить від ряду чинників, деякі з яких належать до національного рівня, інші пов’язані з 
діяльністю галузі у цілому та окремих портів. Окремої уваги заслуговує вирішення проблем щодо модернізації 
портової інфраструктури та поступового припинення державної комерційної діяльності на об’єктах портового 
господарства.  
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МОДЕЛЬ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
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  Автор: Брятко А.А. 

  Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 
Значна дестабілізація світової фінансово-економічної системи та низький рівень стійкості 

посткризового економічного зростання створюють передумови для необхідності формування чіткого уявлення 
про ключові показники та характеристики збалансованого зростання окремо взятої країни. Окреслення чіткого 
пулу показників дозволяє більш якісно прораховувати успішність прийнятих рішень, аналізувати втрачені 
можливості, виокремлювати економічні провали та створювати високо вірогідні сценарії прогнозування 
регулювання національного та регіонального господарства. Разом з тим, необхідно постійно звертати увагу на 
зовнішнє середовище. Більше того, жодне високотехнологічне виробництво не спроможне вийти на достатній 
рівень рентабельності не маючи змоги до масштабування власної моделі. Саме ці обставини створюють значні 
складності в питанні формування та реалізації інтегральної антикризової стратегії держав, особливо в умовах 
наздоганяючого розвитку. 

Створення умов для всебічного розвитку середньої держави нерозривно зв’язано з якістю та 
швидкістю прийняття управлінських рішень. Саме ця складова є визначальною в умовах «кореляції факторів 
демократичного процесу прийняття рішень, голосування, та формальних преференцій» [1, P. 175]. Важливо 
також зазначити, що модель розвитку, що досліджується буде обмежена характеристикою суб’єкта міжнародних 
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відносин з населення в межах 30-50 мільйонів осіб та наявністю помірних покладів природних ресурсів, що 
накладає цілий ряд обмежень на можливості використання внутрішнього ринку, а також відкидає імовірність 
перерозподілу доходів від експорту сировини чи енергоресурсів. Окрім цього, можливість використання моделі 
замкнутої економічної системи також є безперспективною виходячи з низької ефективності процесу 
масштабування успішної економічної моделі окремого кластеру. 

Ключовими елементами концептуального бачення є загальна стратегія соціально-економічного 
розвитку країни, формування стабільного внутрішнього ринку та освоєння дефіцитних кластерів міжнародної 
економіки. Крім того, лише комплекс соціально-економічних трансформацій може призвести до прийнятного 
результату. 

Ще до початку впровадження стратегії пришвидшеного, необхідною умовою досягнення успіху є 
низький рівень видатків на підтримання поточної стабільності в суспільстві. Саме цей компонент є краєугольним 
каменем будь-якої антикризової концепції. В деяких школах дане поняття фігурує у вигляді «консолідації 
суспільства або нації», що на думку автора є невірним у самому корені, адже полінаціональність та 
полікультупність більшості сучасних суспільств відкидає можливість формування монолітного соціуму. 
Причиною цьому є високий відсотком конфліктності у разі його запровадження. Принаймні витрати на його 
створення з точки зору перехресної пропаганди є занадто великим, а інститути контролю та прийняття рішень 
не є відпрацьованими. Отже, об’єктивно прийнятним в даному розрізі поняття є суспільний консенсус [2]. 

Для виконання даного мети необхідно визначити коло питань, що найбільш гостро стоять на порядку 
денному або можуть бути призвести в середньостроковій перспективі до значних втрат, особливо за участі 
зовнішніх чинників. Якщо в питанні гострих проблем формат окреслення цілей є достатньо простим, то для 
виявлення латентних конфліктів необхідно використовувати спеціальні методи: 

- опитування з широкої репрезентативної групи в кожній регіональній одиниці країн; 
- аналіз глибинних причин відкритих конфліктів в часовому розрізі середньої тривалості активного 

соціального життя окремого члену суспільства (20-25 років); 
- виокремлення соціальних дисбалансів розвитку суспільних груп та впровадження превентивних 

заходів для їх пом’якшення; 
- моніторинг результатів асимілюючих механізмів (щодо мігрантів, закритих національних, 

соціальних, релігійних спільнот). 
Враховуючи високий рівень «вибухонебезпечності» реформування системи суспільних відносин 

надзвичайно важливими є консолідація інструменту активного примусу в руках особи, що проводить дану 
політику, наявність системи оперативного оповіщення за ситуацією в реальному часі та наявність механізмів 
швидкого прийняття рішень. Даний пункт також включає необхідність використання традиційних органів: 
інформаційних, фіскальних, правоохоронних, на постійній основі. Але саме інструмент швидкого реагування дає 
можливість пройти точку біфуркації з найменшими втратами для соціуму. 

Лише після проведення кампанії з стабілізації суспільства можливо розпочати політику 
наздоганяючого розвитку. Одразу ж зазначимо, що такого роду стратегія буде малоефективною для розвинутої 
країни, адже в умовах чітко визначеної цілі (показників) розвитку інститути інноваційного розвитку відіграють не 
значну роль. З іншого боку в процесі розвитку стратегії наздоганяючого розвитку рано чи пізно прийде момент 
для переходу на рейки інноваційного суспільства у зв’язку з досягненням меж розвитку. 

Подальший процес окреслення та впровадження антикризової політики має базуватися на 
загальноприйнятих принципах прийняття управлінських рішень «POSDCORB: планування, організація, кадрове 
забезпечення, лідерство (стратегічне управління), координація, ресурси, грошове забезпечення» [3, P. 9], - із 
додавання двох додаткових компонентів IC: інформаційне забезпечення та контроль. В свою чергу планування 
буде засноване на SWOT – аналізі. 

Окремим пунктом розгляду є планування. Першочерговим завданням є визначення внутрішніх та 
зовнішніх факторів, що мають місце в межах окремої країни. Наступним кроком є їх систематизація на 
класифікація в розрізі позитивних та негативних складових. Маючи в наявності загальну картину можна 
переходити до самого процесу планування. Ключовим елементом планування є виокремлення загального 
бачення кінцевого результату та основних точок зростання. В більшості літератури українських вчених та 
пострадянського простору в цілому, домінує концепція національної ідеї [4, 5], що на думку автора є доволі 
застарілим поняттям та не відповідає викликам часу та умовам прийняття рішень. Крім того, бачення кінцевого 
результату не може засновуватись виключно на інтеграційних процесах чи тактичних інтересах, адже і те і інше 
є лише умовою та інструментом досягнення мети. 

Що ж до самого процесу планування, то його слід дослужувати з точки зору найбільш універсального 
поняття – зростання ВВП. Загалом ВВП складається з споживання, інвестицій, державних видатків та різницею 
між експортом та імпортом, що вказує на 3 великих кластери для зростання: стимулювання споживання 
заснованого на внутрішніх виробничих потужностях, проведення політики підтримки інвестування (як 
внутрішнього, так і зовнішнього) пріоритетних індустрій, створення умов до впровадження механізмів зростання 
експорту товарі та послуг. Виходячи з пулу першочергових завдань необхідно: 



 

 
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМИ. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

  
 

50 

- розрахувати мінімальний рівень споживання окремого домогосподарства, його середній рівень та 
плановий показник на період дій програми; 

- виокремити дефіцитні галузі світового господарства та зконцентрувати зусилля на розвиток цих 
секторів з метою якнайшвидшого освоєння вільних ніш; 

- розрахувати набір необхідних заходів для розвитку споріднених галузей для здешевлення кінцевих 
продуктів споживання та експорту; 

- провести аналіз адміністративно-бюрократичних витрат наявних експортерів і виокремити 
дублюючі та часозатратні сфери з метою їх оптимізації не знижуючи відсотку оподаткування. 

Таким чином, розглянувши систему заходів прискореного розвитку економіки можна зробити 
висновок, що вона базується на стратегія соціально-економічного розвитку, формуванні стабільного 
внутрішнього ринку та освоєнні дефіцитних кластерів міжнародної економіки. Фундаментальним елементом 
моделі наздоганяю чого розвитку є суспільний консенсус, як основа подальшої політики економічного 
зростання. Інструментами розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку є планування, 
організація, кадрове забезпечення, лідерство, координація, ресурси, грошове забезпечення, інформаційне 
забезпечення, контроль. Ключовими макроекономічними показниками є рівень інфляції у відсотковому 
вираженні, динаміка ВВП, рівень зайнятості населення, баланс поточного рахунку, облікова ставка та її 
динаміка, обмінний курс, корегування держаних фінансів. Для більш повного розуміння картини доцільно 
порівнювати пул макроекономічних показників з коефіцієнтом відносної стійкості країни з метою побачити 
динамічну картину відповідно до загальносвітових тенденцій. До тактичних можна віднести відсоток виконання 
стратегічного плану, кількість успішних проектів до кількості збанкрутілих, динаміка зростання доходів громадян. 
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Сьогодні майже всі конкуруючі між собою компанії пропонують на ринку одні й ті ж, або функціонально 
схожі продукти і послуги. При цьому прийнято говорити, що IT-компанії торгують брендами - продуктами 
Microsoft, SunMicrosystems, IBM, Cisco, і ін., продукцією на основі платформ і компонентів відомих світових 
виробників (наприклад, пропонують комп'ютери і сервери з комплектуючих Intel, AMD). І тільки деякі пропонують 
оригінальні продукти власної розробки, як правило, це спеціалізоване програмне забезпечення. Робота «під 
крилом» зарубіжних виробників (вендорів) накладає на IT-компанії певні зобов'язання по ціновій політиці, 
планам продажів і просування товарів (маркетинг) [1]. В Україні до цих пір існують підприємства, що не мають 
маркетингової стратегії, хоча в наш час маркетинг є однією зі складових частин успішного управління тим чи 
іншим підприємством. Через її відсутність, керівництво компанії ризикує піддати краху своє підприємство, 
оскільки буде займатися виробництвом нікому не потрібних товарів або послуг, або буде фінансувати зовсім 
безуспішні операції.  

Чисельна кількість вітчизняних і зарубіжних дослідників присвятили свої роботи теоретичним та 
практичним аспектам розробки маркетингових стратегій. Серед них: Ф. Котлер, М. Портер, Е. П. Голубков, Д. 
Аакер, С.Є. Чернов, Дж. Еткінсон та інші. Проте навіть значна кількість публікацій залишила по собі безліч 
питань, пов'язаних з використанням маркетингових стратегій в різноманітних сферах діяльності. Що вже казати 
про IT-компанії. 
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Ринок інформаційних технологій і комунікацій (ІКТ) прийнято ділити на корпоративний і масовий. 
Масовий ринок ІКТ практично нічим не відрізняється від доглянутого маркетологами ринку товарів масового 
споживання, - тут застосовуються ті ж маркетингові інструменти і методи. З корпоративним сектором справи 
йдуть інакше: середня ціна операції - від декількох десятків тисяч до мільйонів доларів, велике значення мають 
довгострокові взаємини між продавцем і покупцем, які часто набувають характеру особистих відносин і сильно 
залежать від політичних чинників. 

Зазвичай маркетингом в українських IT-компаніях називається робота з дилерами, участь у виставках 
(конференціях), написання прес-релізів і підготовка замовних статей, розміщення реклами в ЗМІ та на зовнішніх 
носіях. Надзвичайно важливим в «маркетингу» на ринку ІКТ України є підтримка зарубіжних партнерів, 
найчастіше це - проведення рекламних акцій спільно з вендорами  на їх же гроші. Така ситуація свідчить про те, 
що вітчизняний ринок ІКТ далекий від насичення, а тому робота суб'єктів ринку до сих пір не потребувала 
серйозної маркетингової підтримки. Невипадково провідний підрозділ українських IT-компаній - відділ продажів, 
в практиці якого використовуються не маркетингові інструменти, а що склалася за останні роки система 
особистих продажів, коли за кожним співробітником відділу закріплені певні напрямки і конкретні клієнти. У 
цьому випадку окремі маркетингові інструменти, - аналіз, реклама, PR, - використовуються тільки як допоміжні. 
Найчастіше саме відділ продажів вирішує, як їх слід застосовувати, контролює застосування, оцінює 
результативність акцій і заходів [2]. 

Отже, на основі проаналізованої інформації та досвіду маркетингових стратегій зарубіжних компаній, 
можна виділити декілька методів просування програмного забезпечення (ПЗ) і маркетингові хитрощі, які можна 
використати  для стимулювання продажів українським IT-компаніям.  

Основні напрямки, над якими потрібно працювати для просування ПЗ: 
 «правильний» сайт (всі переваги продукту описані і зрозумілі, чітко видно заклик до дії 

(«Завантажити», «Купити» і т.д.), дані відповіді на всі важливі питання потенційного клієнта, 
якісний контент для людей, зручна навігація і доречний дизайн); 

 SEO(правильне семантичне ядро, унікальний SEO-оптимізований контент, правильні URL, 
тайтли сторінок, метатезі, оптимізація малюнків, лінки з тематичних ресурсів, розміщення на 
Download сайтах); 

 PPC реклама (Yandex, Begun і т.д.)( є найпопулярнішим джерелом платного трафіку для сайтів і 
цільових сторінок в процесі генерації лідів і прямих продажів); 

 комунікації з цільовою аудиторією і піар (прес-релізи, новини, ведення блогів по кожному 
продукту, активність на тематичних форумах, блогах, експертні огляди, статті, взаємодія з 
іншими сайтами схожих тематик); 

 соціальні медіа (FacebookPages і Twitterакаунти, активна участь в тематичних дискусіях в 
соціальних мережах, офіційні і неформальні новини, фото, «howto» рекомендації, відео-ролики); 

 відео-маркетинг (створення відео про продукт); 
 е-mail маркетинг (регулярні розсилки клієнтам і партнерам про нові продукти, нові версії 

продуктів, запрошення до перегляду відео-презентацій і уроків; створення анонсів промо-акції); 
 розвиток партнерської програми; 
 якісна підтримка клієнтів (докладна ілюстрована документація про кожний продукту, системність 

в роботі, тісна співпрацю з відділом розробки); 
 регулярні опитування клієнтів (на різних стадіях використання продукту, швидке реагування на 

потреби клієнтів); 
 стимулювання продажів (пакетні пропозиції зі знижкою, святкові знижки постійним клієнтам, 

знижки за огляд нашого продукту). 
Висновок: застосування українськими ІТ- компаніями сучасних маркетингових стратегій дає змогу 

отримати певні переваги над компаніями-конкурентами оскільки в наш час маркетинг є однією зі складових 
частин успішного управління тим чи іншим підприємством. Саме тому у статті було розглянуто та 
проаналізовано ринок ІКТ та запропоновано перелік методів просування ПЗ з огляду на досвід маркетингових 
стратегій зарубіжних компаній. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ІГРОВОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 
 РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ 

Автор: Клисяк М. Д. 
Научный руководитель: д. е. н., доцент Єфімова Г. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
В економіці конфліктні ситуації зустрічаються часто і мають різноманітний характер. До них 

відносяться, наприклад, взаємовідносини між постачальником і споживачем, покупцем і продавцем, банком і 
клієнтом. У всіх прикладах конфліктна ситуація породжується різноманітністю інтересів партнерів і прагненням 
кожного з них приймати оптимальне рішення, які реалізують поставлені цілі. При цьому кожному приходиться 
враховувати не тільки свої цілі, але й цілі партнера, і враховувати невідомі заздалегідь рішення, які ці партнери 
будуть приймати [1, с. 109]. 

Гра – це спрощена модель конфліктної ситуації, яку регламентовано за правилами, що вказують: 
порядок чергування ходів, правила проведення кожного ходу, кількісний результат гри. Тому природна 
термінологія теорії ігор: конфліктуючі сторони умовно називають гравцями, а результат конфлікту – виграшем. 
Прикладами ігор можуть бути: військові дії, економічні ситуації, спортивні змагання. Допустимі дії кожного 
гравця, які спрямовані на досягнення певної мети, називають правилами гри [2]. 

Підприємництво є економічною взаємодією людей, яка формалізується з допомогою і реалізується 
шляхом діалектичної єдності економічного співробітництва і конфліктів між суб'єктами права, підприємництва і 
найманої праці. З цієї точки зору воно завжди представляє собою гру. Але на відміну від спортивних, карточних, 
інших ігор, бізнес вже з моменту свого виникнення пофарбований у тони явних і надуманих соціально-станових, 
ідеологічних конфліктів і протиріч. В їхній основі соціальна, економічна і психологічна складові. 

Що ж сприяло виникненню теорії ігор? На мою думку, це необхідність аналізувати конфлікті ситуації. 
Щоб не виникало труднощів при конфліктних ситуаціях, слід побудувати спрощену модель ситуації. Така 
модель називається грою. Для обґрунтування рішень в умовах невизначеності, коли ймовірності можливих 
варіантів обстановки невідомі, розроблені спеціальні математичні методи, що розглядаються в теорії ігор. 

Теорія ігор намагається математично зафіксувати поведінку в стратегічних ситуаціях, в яких успіх 
суб'єкта, що робить вибір залежить від вибору інших учасників. Якщо спочатку розвивався аналіз ігор, в яких 
один із супротивників виграє за рахунок інших (ігри з нульовою сумою), то згодом почали розглядати широкий 
клас взаємодій, які були класифіковані за певними критеріями. На сьогоднішній день «теорія ігор щось на 
кшталт парасольки чи універсальної теорії для раціональної сторони соціальних наук, де соціальні можемо 
розуміти широко, включаючи як людських так не-людських гравців (комп'ютери, тварини, рослини)»(Роберт 
Ауманн, 1987). 

Шляхом формулювання та доведення низки теорем обґрунтовано, що теоретико-ігрову модель 
можна досить ефективно використовувати для прийняття оптимального рішення у змішаних стратегіях. 
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УДК330.341.1 
БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ ЯК СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО 

 І ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Автор: Добрянська О.С. 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
У світі, спостерігається стрімке зростання бізнес-інкубаторів. Останніми роками вони інтенсивно 

звертають на себе увагу уряду, наукових шкіл та економістів, оскільки допомога малому підприємництву 
розглядається з точки зору інструменту забезпечення економічного зростання, як засіб зміцнення приватного 
сектора, позбавлення територіальної нерівності через децентралізацію процесу розвитку на місцевому чи 
регіональному рівні. Інкубатор, як елемент інноваційної інфраструктури, постійно перебуває в розвитку та є 
осередком носіїв передової технології.  
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Перший бізнес-інкубатор був створений в 1983 році з ініціативи Технічного університету Берліна. 
Серед основних цілей бізнес-інкубаторів можна виділити наступні: надання допомоги при організації фірм в 
області «хай-тек», підтримка компаній, які забезпечують трансферт технологій з дослідницького в реальний 
сектор економіки, просування високотехнологічних проектів, а також проведення робіт, що сприяють 
регіональному і міському розвитку. 

Модель функціонування бізнес-інкубаторів Німеччини можна уявити на прикладі діяльності 
Технологічного центру Шемнітс (ТСС). Підприємствам, прийнятим в стіни інкубатора надається допомога в 
сфері ведення бізнесу. В рамках «Партнерської програми» деякі послуги надаються компаніями безкоштовно в 
початковий період. Інкубатор також надає послуги малим підприємствам регіону, але вже на комерційній основі.  

Фінляндія є лідером серед європейських країн за кількістю малих підприємств у розрахунку на один 
інкубатор. У Фінляндії сформувалася найбільш просунута модель функціонування бізнес-інкубаторів. 
Розглянемо один з провідних спеціалізованих інкубаторів, які працюють в сфері біотехнологій - біотехнологічний 
інкубатор наукового парку Гельсінкі. Власниками наукового парку є фінський уряд, технічний університет, місто 
Гельсінкі, різні промислові асоціації. 

Керівництво інкубатора надає підприємствам наступні послуги: консультації експертів щодо 
адміністративних вимог, надання площ для офісів і лабораторій, а також необхідні інфраструктури для 
промислового виробництва, забезпечення 

обладнанням для проведення досліджень, навчання в області підприємництва, маркетингу та 
управління бізнесом.  

Таким чином, бізнес-інкубатор пропонує послуги різного роду, від яких він отримує третину свого 
доходу. Співпраця з університетом і приватними організаціями, а також висока концентрація в області 
дослідження біотехнологій допомогли встановленню біотехнологічного кластера, відомого у всьому світі. 
Інкубатор створив кластер з фармацевтичних компаній, що складаються з провідних компаній і великого числа 
малих підприємств. Діяльність кластера акцентована на комерціалізацію біотехнологічних  досліджень і 
просуванні spin-offs. Він полегшує обмін знаннями та послугами між своїми учасниками.  

Існує важлива відмінність Фінляндії від інших країн ЄС, що сприяє комерціалізації НДДКР, отриманих 
в стінах університету та наукових лабораторій. Вона полягає в тому, що держава надає дослідникам право 
інтелектуальної власності на їх розробки, дозволяючи знаходити комерційне застосування своїм ідеям. Багато з 
інкубаторів, мають спеціалізацію з окремих напрямків науки і технології. Вони співпрацюють на регулярній 
основі і об'єднані в регіональну мережу.  

В Італії інкубатори розглядаються як засоби підтримки малих підприємств, розвитку інноваційного 
середовища, створення нових робочих місць і в цілому, як інструмент економічного розвитку. Найбільший 
інкубатор в Італії перебуває в Лігурії, носить назву Лігурія. Зараз в стінах інкубатора знаходиться близько 55 
компаній. Фірмам виявляються різного роду послуги, такі як допомога в складанні бізнес-плану, маркетинг, 
логістика, налагодження зв'язків з іншими фірмами.  

Звертаючись до сфери біотехнологій, слід зауважити, що в Італії перебуває штаб-квартира 
Міжнародного Центру генної інженерії та Біотехнології. Цей центр проводить інноваційні дослідження в сфері 
біології для країн, що розвиваються, надає своїм членам можливості фінансування дослідницьких програм, 
надає консультаційні послуги і всебічну підтримку просуванню біотехнологій на міжнародний ринок. Зокрема, 
центр займається високотехнологічними дослідженнями в галузі молекулярної біології і біотехнології, формує і 
поповнює біологічні бази даних. 

На практиці, знання, отримані в результаті діяльності Центру, використовуються в області охорони 
здоров'я, енергетики, виробництва високотехнологічних товарів і продуктів харчування, а також у захисті 
навколишнього середовища. Своїм компаніям Центр надає допомогу в патентування та ліцензування розробок, 
займається пошуком партнерів для комерціалізації нових ідей. Основні наукові дослідження проводяться в 
лабораторіях, розташованих в Трієсті (Італія) і Нью-Делі (Індія). У них розробляються вакцини проти малярії і 
гепатиту, вивчаються людські патогенні (хвороботворні) віруси, людські генетичні захворювання, а також 
проводяться дослідження в галузі генетичної модифікації рослин. 

Вітчизняні бізнес-інкубатори здебільшого існують за рахунок фінансування міжнародних донорських 
організацій, приміщення їм надають служби працевлаштування населення при держадміністраціях міст і 
районів. Джерелами їхнього фінансування найчастіше є кошти міжнародних фондів та грантових програм і лише 
невеликою мірою — кошти місцевих адміністрацій та спонсорів. Для сприяння розвитку бізнес-інкубаторів в 
Україні створено Українську асоціацію бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів. Найбільш успішними бізнес-
інкубаторами України можна вважати Eastlabs, iHUB, Happy Farm, GrowthUp, Wannabiz, Voomy IT-парк та 
Polyteco. 

Таким чином, інкубатори в передових країнах набули найбільшого розповсюдження. Багато в чому 
вони користуються державною підтримкою, особливо в питаннях фінансування. Найголовніша заслуга 
інкубаторів полягає в тому, що вони сприяють успішному економічному розвитку. В європейських країнах 
спостерігається тенденція до об'єднання інкубаторів в мережу. Як показник високого рівня розвитку  ЄС - 
переважання інкубаторів третього покоління, орієнтованих на технології. 
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Бюджетування – це інформаційна система внутрішнього, корпоративного управління фінансово-
господарською діяльністю підприємств на основі функціонування центрів відповідальності з допомогою 
відповідних фінансових інструментів – бюджетів [4, С. 441].  

Бюджети містять інформацію, яка є базою для прийняття управлінських рішень з метою підвищення 
ефективності діяльності не лише підприємства в цілому, а й усіх його центрів відповідальності (структурних 
підрозділів) та господарських одиниць, оцінки діяльності менеджерів усіх ієрархічних рівнів, забезпечення 
ефективного використання матеріальних, трудових, фінансових та інвестиційних ресурсів.  

Бюджетування можна охарактеризувати як цілісну інтегровану інформаційну систему, яка забезпечує 
взаємозв’язок і взаємоузгодженість процесів планування, контролю, аналізу та прийняття управлінських рішень 
на рівні окремих структурних підрозділів та підприємства в цілому. 

Слід зазначити, що в сучасних ринкових умовах діють фактори, що обмежують використання 
бюджетування на підприємствах, а саме:  

1) високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов’язаний з існуючими глобальними 
змінами у всіх сферах громадського життя;  

2) відсутність ефективної діючої нормативно-правової бази в сфері внутрішнього бюджетування;  
3) обмеженість фінансових можливостей для здійснення фінансових розробок у галузі планування на 

підприємствах;  
4) недовіра керівників підприємств до методів і прийомів бюджетування  [2, с. 58].  
Дуже часто на підприємствах не формується плановий баланс і не аналізується його структура, не 

прогнозується динаміка зміни фінансової стійкості й ліквідності. Відсутність такого аналізу на етапі 
довгострокового планування істотно знижує його ефективність як інструменту управління підприємством. 
Фінансовий план лише тоді стане реальним інструментом управління компанією, коли його виконання можна 
буде оперативно контролювати.  

А. Равенков вважає, що найважливішим елементом забезпечення фінансової стійкості підприємства 
та вирішення проблем, пов’язаних із процесом планування у короткостроковому періоді, є система 
бюджетування [3].  

Процес бюджетування – це цикл із прямим (від розроблення стратегії до складання планів і контролю 
за їх виконанням) і зворотним (від оцінки результатів виконання до коригування планів) зв’язками. Кінцевим 
результатом процесу планування є розроблена система довгострокових, поточних і оперативних планів. План 
містить основні параметри діяльності підприємства в цілому, його підрозділів і філій, які мають бути забезпечені 
фінансовими ресурсами до кінця планового періоду [3].  

У практиці більшості українських підприємств процеси фінансового планування і бюджетування є 
неефективними з декількох причин, у число яких входять концептуальні помилки, неузгодженість із процесом 
стратегічного планування, технологічні обмеження інструменту, обраного для реалізації фінансового 
планування. Зростаючий ступінь невизначеності інформації та нестабільності зовнішнього середовища 
призводять до того, що реалізація фінансових планів відбувається за непередбачуваних умов.  

Але крім проблем, які пов’язані з процесом планування відповідно до системи бюджетування, існують 
і такі переваги:  

– за умов щомісячного розроблення бюджетів структурних підрозділів підприємства більш реальним 
стає визначення обсягів та структури доходів і витрат;  

– зменшуються витрати робочого часу персоналу економічних служб підприємства за рахунок 
мінімізації кількості показників бюджету;  

– значну самостійність отримують структурні підрозділи у витратах коштів на оплату праці в межах 
затверджених бюджетів;  
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– раціонально використовуються фінансові ресурси підприємства.  
Таким чином, реалізація бюджетування дає можливість підприємству в діючих умовах організувати 

фінансове планування всієї виробничо-господарської діяльності, спрогнозувати рентабельність і прибутковість, 
оптимізувати цільові показники фінансово-економічної діяльності. На основі використання інформаційних 
технологій, рішення цих проблем можна здійснити більш ефективно.  

Отже, підсумовуючи наше дослідження, можна стверджувати, що на сьогодні бюджетування є одним 
із альтернативних фінансових інструментів, яке використовується підприємствами для налагодження 
фінансової діяльності та підвищення власної рентабельності й платоспроможності як одних із найбільш 
важливих показників міцного фінансового стану суб’єкта господарювання. Але слід відмітити, що нині, не 
дивлячись на велику кількість інформації з бюджетування і збільшення кількості кваліфікованих спеціалістів, 
система планування діяльності на українських підприємствах не позбавлена ряду серйозних проблем і 
недоліків. 
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Об’єктивний стан підприємницької діяльності та законодавчої бази в Україні сприяє інноваційним 
перетворенням на вітчизняних підприємствах відповідно до змінних умов ринкового середовища. Зарубіжний 
досвід свідчить, що інноваційна політика ринкових суб’єктів має ґрунтуватися на принципах маркетингу, які 
орієнтують відтворювальний цикл на задоволення запитів і потреб споживачів. Такі обставини вимагають 
перегляду засад управління інноваційними процесами на вітчизняних підприємствах з позицій концепції 
маркетингу на підставі вивчення сучасних теоретичних положень і передового практичного досвіду. 

Актуальність проблеми дослідження. Сучасні підприємства, які функціонують в складному соціально-
економічному середовищі, повинні постійно створювати і впроваджувати різні інновації, які забезпечать їх 
ефективність в ринкових умовах. При цьому розробка та впровадження інновації на підприємстві вимагають 
конструктивних, а іноді і загальної перебудови організаційних структур менеджменту. Подібні ситуації 
вимагають сучасних якісних управлінських рішень, активного залучення в процес змін персоналу підприємства. 
Відсутність узагальнення причин, проблем і методично обґрунтованої концепції управління інноваційною 
діяльністю на засадах маркетингу з урахуванням специфіки розвитку вітчизняних підприємств зумовлює 
необхідність і актуальність дослідження поставленої проблеми. 

Мета статті полягає в аналізі передумов розвитку маркетингу інновацій та проблем впровадження 
маркетингової діяльності на українських підприємствах. 

В умовах розвитку інноваційного процесу, підвищення науковомісткості продукції, загастрення 
конкурентного протистояння на вітчизняних підприємствах стрімко зростає роль маркетингу як механізму 
аналізування та інформаційного моделювання ринку. Крім того, активізація інноваційної діяльності в Україні й 
інтеграція в ЄС все більше уваги привертає до забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних нововведень. 
Саме тому складовою діяльності всіх рівнів влади та державних організацій є усебічне сприяння підприємствам 
щодо впровадження інноваційного менеджменту як фактора підвищення конкурентних переваг.  

Маркетингова діяльність, як частина менеджменту підприємства, є найбільшчутливою до інновацій, 
оскільки вона є специфічним «посередником» між зовнішнім і внутрішнім середовищами. Саме тому фахівці з 
маркетингу мають володіти особливими фаховими здібностями для роботи в інноваційному середовищі[1]. 
Насамперед вони повинні вміти в короткі терміни проводити системний аналіз ринкової ситуації й оцінювати 
інноваційний потенціал підприємства, використовуючи доступну інформацію про різні сторони виробничо-
господарської діяльності фірми.  
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Інноваційний маркетинг – це діяльність щодо створення та використання інтелектуального продукту, 
доведення нових оригінальних ідей до реалізації їх у вигляді готового товару на ринку та способів його 
презентації споживачеві. Його доцільно позиціонувати як маркетинг нових інформаційних технологій в 
підприємницьких, державних і муніципальних структурах.  

Як об’єкт в інноваційному маркетингу виступає сама інновація. Метою інноваційного маркетингу є 
маркетинговий супровід цієї інновації на ринку. Інновацією може виступати товар або послуга. 

Основними чинниками розвитку інноваційної діяльності є конкуренція, зростаючий науковий і 
технічний потенціал, зміна споживчої поведінки та динамічні процеси глобалізації [2]. Тобто, процес управління 
інноваційною діяльністю знаходиться в постійному розвитку, для успішної реалізації інноваційних процесів є 
необхідною взаємодія всіх підрозділів підприємства, а також орієнтування кожного з учасників на ринок і 
кінцевого споживача. Таким чином, інноваційна діяльність визначає перспективи розвитку бізнесу, його місце на 
локальному, національному і на міжнародних ринках. При правильному виборі напрямів розвитку та 
ефективному управлінні позиціонуванням інноваційної діяльності для бізнесу відкриваються нові можливості 
росту та розвитку. 

Інформаційне забезпечення інноваційних процесів повинно відбуватися адекватно до загальних 
напрямів реформування вітчизняної економіки. Крім того сьогодні в Україні відсутня повноцінна й актуальна 
інформація про здійснювальні напрями фундаментальних і прикладних досліджень, яка повинна надходити з 
державного інноваційного фонду, науково-дослідних установ, патентних інститутів, університетів тощо. 
Діапазон маркетингового дослідження інноваційного проекту визначається необхідністю вибору, обґрунтування 
альтернатив і формування відповідної стратегії маркетингу. 

Основні цілі аналізування ринку, які є важливими для етапів інноваційного процесу, полягають у 
встановленні системи взаємовідносин „ринок-проект”, визначенні стратегічних обмежень і проблем, окресленні 
стратегічних варіантів проекту. Дослідження ринку повинно передбачати аналізування галузевого сектору, 
економічного та соціального середовища інноваційного проекту [3]. Такий аналіз концентрується на визначенні 
привабливості галузевого сектору, ринкового потенціалу, частки ринку інновації, можливостей і ризику. 

 
Роль маркетингу в інноваційній діяльності вітчизняних підприємств не обмежується аналізом ринку та 

виявленням перспектив її розвитку. Інструментарій стратегічного маркетингу дозволяє визначити нормативи 
конкурентоспроможності виробів, портфель інновацій підприємства, а також можливості їхньої реалізації у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

Висновки: Інноваційний маркетинг – це механізм управління інноваційним процесом і аналіз його 
результатів на основі маркетингової інформації та за допомогою засобів маркетингу. На основі даних 
інноваційного маркетингу є можливість оперативного корегування завдань маркетингу і всього інноваційного 
процесу. Інноваційна діяльність в сфері маркетингу є неможливою без наявності на підприємстві відповідного 
кадрового та організаційно-управлінського забезпечення. Кваліфіковані, творчі та амбітні співробітники, їх 
знання та досвід стануть у майбутньому вирішальним джерелом інновацій, а отже, і переваг у сфері конкуренції. 

Впровадження маркетингових інструментів управління інноваційною діяльністю стає однією з 
основних причин успіху сучасних новинок. Маркетингові інновації можуть виступати окремим товаром, бути 
технологією інноваційного маркетингу, а також бути наслідком інших видів інновацій(технологічних, процесних, 
організаційних, продуктових). 
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і використання трудового потенціалу, зокрема, на підприємствах машинобудування. В умовах активних 
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міграційних процесів, високої плинності кадрів, що є провідними тенденціями на ринку праці останніх років, 
підвищення ефективності використання трудового потенціалу потребує глибоких змін у розробленні та 
реалізації кадрової політики на всіх рівнях, пошуку резервів і факторів економії праці, засобів активізації 
людського фактора. Кадрова політика відіграє важливу роль для управління персоналом, оскільки є складовою 
процесу моделювання організаційної структури машинобудівних підприємства. Комплектування підприємства 
кадрами і реалізація довгострокової, орієнтованої на майбутнє, кадрової політики є неможливим без чіткого 
кадрового планування і формування перспективних систем менеджменту вітчизняними акціонерними 
товариствами, зокрема й машинобудівними корпораціями. Це вимагає вдосконалення системи кадрового 
менеджменту на засадах узагальнення вітчизняних здобутків та прогресивного світового досвіду в царині 
управлінських технологій, створення нових національних програм підготовки керівників і фахівців різних рівнів з 
урахуванням заходів, що мають компенсувати впливи негативних тенденцій на вітчизняному ринку праці.  

Значний внесок у розроблення методичних та прикладних аспектів багатогранної проблеми 
формування ринкової економіки в Україні завдяки становленню та розвитку форм і методів державного 
регулювання, задоволення економічних інтересів учасників, мотивації праці, відтворення робочої сили, 
ефективного використання трудових ресурсів внесли вітчизняні вчені С.І. Бандур, В.Ф. Бєсєдін, І.К. Бондар, А.С. 
Гальчинський, В.М. Геєць, М.І. Долішній, Ю.М. Краснов, І.І. Лукінов, Є.Г. Панченко, Ф.І. Хміль, М.Г. Чумаченко, 
А.А. Чухно та інші.  

Однією з вагомих складових інноваційного розвитку є висококваліфіковані кадри спеціалістів і 
робітників. Проте в Україні стрімко падають показники інноваційної активності корпоративного сектора 
економіки. Так, частка інноваційно активних підприємств знизилася з 18% у 2010 р. до 10,3 % у 2015 р. Для 
порівняння: у Японії цей показник досягає 70-80 %, у країнах ЄС – 50-70 %. Це дозволило дослідникам 
зазначеної проблеми висунути гіпотезу, що вкрай низька інноваційна активність вітчизняних корпоративних 
структур є перешкодою для розвитку національної інноваційної системи. Отже, основним завданням державної 
інноваційної політики має стати стимулювання інноваційної активності корпоративних структур [1].  

Без широкого стимулювання корпоративного сектора до високопродуктивної інноваційної та науково-
технічної діяльності наша держава не зможе в найближчому майбутньому зайняти достойне місце на світових 
ринках. Проблема у відсутності системного погляду на інфраструктуру як важливу складову національної 
інноваційної системи, а також у недооцінці її ролі в заходах державної політики щодо прискорення інноваційного 
розвитку економіки [2]. Дослідження вказують на необхідність розроблення та впровадження низки заходів, які б 
формували компенсаційний механізм, забезпечували реалізацію різноманітних за напрямами впливу 
компенсаційних процесів у зв’язку, насамперед, з втратою вагомого для інновацій прошарку кваліфікованих 
кадрів.  

Наукові дослідження щодо різних видів економічної діяльності покликані генерувати інноваційні 
розробки до впровадження на машинобудівних підприємствах. Інноваційна активність промислових підприємств 
має місце в умовах жорстких бюджетних обмежень. Власних коштів підприємствам недостатньо, залучення 
коштів на фінансовому ринку є недоступним, до того ж державна підтримка інноваційної активності практично 
відсутня, не розвинута інноваційна інфраструктура. Тому підприємства намагаються уникати тривалих 
наукомістких проектів, внаслідок чого руйнується науковий сектор. Частка інноваційно активних підприємств 
значно варіює за видами промислової діяльності. У машинобудуванні майже кожне четверте підприємство 
впроваджує інновації. Найсприйнятливішими до інновацій є великі підприємства. Так, серед підприємств з 
чисельністю працівників понад 5000 осіб інновації здійснювали 64 % підприємств, а з чисельністю працівників 
від 50 до 5000 осіб – лише 17 % [3]. Великі промислові підприємства є активними учасниками інноваційного 
процесу. Вони самостійно інвестують кошти в розроблення техніки і технологій, а також залучають кошти 
потенціальних замовників. Підприємства розміщують замовлення на НДДКР у науково-дослідних організаціях, а 
також самостійно виконують їх у власних НДІ та конструкторських бюро.  

Реалізація інноваційного розвитку машинобудівного підприємства залежить від кадрової політики та 
кадрового планування. У контексті вирішення проблеми кадрового забезпечення інноваційного розвитку 
зазначені категорії «політика» й «планування» слід розглядати як набори певних заходів на різних рівнях 
управління персоналом, в тому числі заходів компенсаційного характеру. Говорячи про компенсаційний 
характер заходів щодо персоналу підприємств машинобудування, маємо на увазі такі впливи, що мають 
забезпечити підприємства кадрами необхідних професій, спеціальностей та кваліфікації у кількості, достатній 
для виконання виробничих завдань підприємства.  

Підприємства машинобудування є матеріальною основою технічного й технологічного розвитку всієї 
економіки. Від інноваційного розвитку цього виду економічної діяльності вирішальною мірою залежать 
продуктивність суспільної праці, конкурентоспроможність вітчизняних товарів, експортний потенціал, а в 
кінцевому підсумку добробут населення і соціальний клімат в державі. Перспективи вітчизняних 
машинобудівних підприємств, їхня конкурентоспроможність в тривалому періоді потребують при реформуванні 
організації інноваційної діяльності застосування принципів та засобів стратегічного управління. Зокрема, 
компенсаційними заходами стратегічного характеру є визначення завдань для вищих навчальних закладів, які й 
покликані вести підготовку та перепідготовку кадрів відповідних професій, спеціальностей та кваліфікації. 
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Встановлення партнерських зв’язків між вищими навчальними закладами і підприємствами машинобудування з 
метою кадрового забезпечення інноваційного розвитку безперечно має стратегічний, тривалий та комплексний 
характер. Зростаюча динаміка та невизначеність інноваційної діяльності підвищує роль людини у системах 
управління.  

Важливим для інноваційного розвитку машинобудівних підприємств є формування структури 
управління інноваційною діяльністю. Для цього ключовим питанням є побудова організаційного механізму 
адаптації підприємств машинобудування до умов ринкових відносин. Управління інноваційною діяльністю 
покликано забезпечити створення внутрішніх стимулів для розвитку підприємства; орієнтування керівників та 
всіх співробітників підприємства на задоволення потреб споживачів; формування необхідних умов для економії 
матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Важливою складовою державної концепції інноваційної політики 
мають стати заходи, що активізують роль людського чинника, адже забезпечити конкурентоспроможність у 
сучасному світі можуть передусім знання, ідеї, інформація, а їхніми носіями є люди. 
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Дослідження показують, що в умовах трансформаційних змін економіки перед більшістю підприємств 
та, зокрема, підприємств переробної промисловості,стали проблеми пошуку шляхів підвищення їх 
відтворювальних можливостей, поповнення фінансових ресурсів, відновлення фінансового стану, а в багатьох 
випадках і для організації ефективної господарської діяльності. 

Дослідженню питань поліпшення фінансового забезпечення, зокрема, формування та використання 
фінансових ресурсів господарюючими суб’єктами присвячено наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених, зокрема: І.О. Бланка, Г.Г. Кірейцева, А.А. Пересади, П.Т. Саблука, В.П. Савчука, Е. Альтмана, В. Бівера, 
Д. Чессера, Р. Тафлера та ін. науковців. 

Метою дослідження є поглиблення теоретико-методичних засад і удосконалення практичних 
рекомендацій щодо діагностики, оцінки та підвищення ефективності управління використанням фінансових 
ресурсів переробних підприємств, як передумови збалансованого соціально-економічного розвитку. 

Переробна промисловість є однією з найважливіших складових загальнонаціональної системи будь-
якої держави, її функція складається в оптимальному задоволенні потреб населення країни якісними, 
економічно й фізично доступними продуктами харчування при переважному продовольчому самозабезпеченні 
держави з корективами на участь у глобалізаційних процесах. 

Південні регіони України, в тому числі і Миколаївська область, традиційно мають добре розвинену 
переробну промисловість, на сучасному етапі однією з актуальних проблем в цій сфері є формування 
достатньої фінансової бази.  

Чисельність переробних підприємств області та обсяги їх фінансових ресурсів у період 2013-2015 рр. 
змінювались різноспрямовано, без чіткої тенденції. Починаючи з 2014 р., у Миколаївській області 
спостерігається скорочення чисельності переробних підприємств у середньому на 11 % щорічно. Однак, 
вартість капіталу цих підприємств, хоча і мала тенденцію до скорочення, проте, значно меншими темпами, ніж 
їх чисельність, а у 2015 р. зросла на 20,8 % порівняно з 2014 р. здебільшого за рахунок масового залучення 
банківських кредитів. Таким чином, одне переробне підприємство області у 2015 р. розпоряджалося в 
середньому близько 5 млн. грн. загальних фінансових ресурсів. 

Співвідношення між окремими елементами загальних фінансових ресурсів підприємства повинно 
відповідати галузевим особливостям виробництва та потребам операційної діяльності. Структура фінансових 
ресурсів переробних підприємств відображає характерне для виробничих підприємств співвідношення: 
переважну частку вартості всього капіталу складають основні засоби та інші необоротні активи. При цьому, 
впродовж досліджуваного періоду спостерігалася тенденція до скорочення частки необоротних активів з 71 % 
до 51 %, переважно на користь поточних фінансових ресурсів, частка яких у 2016 р. досягла 25 % (рис. 2). 
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Поточні фінансові ресурси Необоротні активи Інші активи  Рис. 2. Структура загальних фінансових ресурсів переробних підприємств Миколаївської області  

 
Власні фінансові ресурси переробних підприємств акумульовані переважно у формі необоротних 

активів. У фінансуванні поточної діяльності вони беруть участь в частині амортизаційних відрахувань і, лише 
незначним обсягом, − у формі, власне, поточних фінансових ресурсів чи інших активів, джерелом яких є 
прибуток підприємств. За таких умов виключно важливого значення набуває фінансування за рахунок 
позиченого капіталу.  

Проблеми достатнього забезпечення фінансовими ресурсами переробних підприємств і підвищення 
ефективності їх використання носять глибокий, масштабний та всеохоплюючий характер. Соціально-економічна 
природа фінансових ресурсів і їх категоріальна сутність спричиняють їх високу мобільність і постійну 
обмеженість як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівнях. Нестабільний стан рівня достатності 
фінансового забезпечення мікрорівня ускладнюється впливом сучасних глобалізаційних процесів. Відтік 
іноземних інвестицій, нестабільність курсу світових валют, обмеженість міжнародних кредитних ресурсів та інші 
інструменти світової фінансової системи створюють складні умови адаптації і без того нестійкої і недосконалої 
національної фінансової системи та фінансів суб`єктів господарювання. 

За цих умов ефективне управління фінансовими ресурсами переробних підприємств потребує 
взаємопідсилюючого впливу регулюючих важелів макро- і мікроекономічного рівнів. Формування оптимальних 
умов такої синергії є першочерговим завданням в удосконалені фінансового механізму. 

Нагальною проблемою для переробних підприємств у процесі банківського кредитування є ризик 
недоотримання чи невчасного отримання необхідної суми кредиту, а також підвищення відсоткових ставок по 
діючих договорах кредитування. У світовій практиці одним з найпоширеніших способів нейтралізації таких 
фінансових ризиків є хеджування за допомогою похідних фінансових інструментів. Переробним підприємствам 
доцільно використовувати форвардні контракти за відсотковими ставками, оскільки через тривалий операційний 
цикл у них виникає постійна потреба в обігових коштах.  

Інструментом мікро- та макроекономічного впливу на управління фінансовими ресурсами є цінова 
політика. Її удосконалення можливе за умови спільних зусиль державних органів та самих підприємств. 
Процеси реалізації переробної продукції, крім чіткої цінової політики, вимагають ще й встановлення жорсткої 
розрахункової дисципліни, оскільки необґрунтована дебіторська заборгованість спричинює погіршення 
фінансового стану та зниження ділової активності підприємства. Зважаючи на важливість даної проблеми та 
розвиток ринку фінансових послуг, перспективним для переробних підприємств може стати застосування 
факторингу як альтернативного інструмента ефективного управління дебіторською заборгованістю. 

Отже, для успішного розв`язання нагальних проблем фінансового управління переробних 
підприємств необхідна концентрація зусиль як державних органів управління, так і внутрішнього управлінського 
персоналу кожного підприємства. Результатом такої спільної роботи має стати ефективний механізм 
управління власними фінансовими ресурсами зі створенням сприятливих передумов залучення зовнішніх 
кредитних коштів. 

Для раціонального поєднання різних джерел фінансових ресурсів при фінансуванні господарської 
діяльності переробних підприємств у розрізі галузей та видів діяльності є сенс використовувати одну із 
класичних задач дослідження операцій − транспортну задачу.  
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Машинобудування виступає основою економічного потенціалу країни, від рівня ефективності 
діяльності підприємств якого залежить стан її соціально-економічного розвитку. Проте сучасний стан 
машинобудівної галузі є важким. Це пов’язано з використанням застарілих традиційних технологій виробництва, 
значними втратами виробничого та кадрового потенціалу, більше ніж двократним скороченням частки продукції 
машинобудування у промисловому виробництві, зниженням активності в інноваційно-інвестиційній діяльності 
тощо. Для оновлення виробничих технологій, розробки нової конкурентоспроможної продукції потрібне 
впровадження інновацій. У зв’язку з цим аналіз сучасного стану та визначення перспектив інноваційного 
розвитку машинобудування України є досить актуальним. 

Аналізом основних тенденцій розвитку машинобудування України, інноваційно-інвестиційного 
розвитку займалися такі науковці, як: Данилишин Б.М., Ємельянов В.М. [1], Клименко Л.П., Тарасова Н.В. [1], 
Чупир О.М. [3] та інші. У літературі розглядається великий спектр проблем, пов’язаних з машинобудуванням, 
однак, зважаючи на постійну динаміку та зміни у галузі, залишаються недостатньо висвітленими питання 
сучасного стану та перспектив інноваційного розвитку. 

Метою тез є аналіз сучасного стану та перспектив інноваційного розвитку машинобудування України. 
Відзначимо, що останніми роками машинобудівна галузь України переживає не найкращі часи, про 

що свідчать дані щодо виробництва продукції за останні роки (рис. 1). 

 Рис. 1. Динаміка зміни обсягів виробництва продукції машинобудування 2010-2015 рр. 
 
Згідно з даними рис. 1, найбільш вдалими для машинобудування є 2010 та 2012-2013 рр., а 

найгіршим – 2011 р., коли обсяги виробництва продукції зменшилися відповідно до попереднього року майже 
вдвічі. Тенденціями, що призвели до зменшення обсягів виробництва можна вважати: зниження попиту на 
внутрішньому ринку, відсутність обігових коштів для розвитку виробництва, зниження світової інвестиційної 
діяльності, скорочення зовнішнього попиту на вітчизняну машинобудівну продукцію, а також втрати окремих 
зовнішніх ринків збуту. 

Підставами для зростання виробництва у 2010 та 2012 рр., на думку фахівців [1, с. 195], були: 
дешева, порівняно з низкою країн, високваліфікована робоча сила; - достатнє співвідношення ціни та якості 
товарів; науково-технічні розробки, здійснені у попередні роки; недостатня жорсткість законодавства щодо 
природоохоронних заходів, що зменшило витрати на них тощо. 

Зазначимо, що найбільш успішною діяльність підприємств машинобудівного комплексу була у 2010 та 
2013 рр., коли кількість збиткових підприємств становила 36,1% і 33,4% відповідно, тоді як у попередніх роках 
частка збиткових підприємств складала 37-39%. Відповідно до статистичних даних [2], така негативна тенцендія 
збереглася і у 2015 р., а питома вага збиткових підприємств по деяким напрямкам діяльності машинобудівної 
галузі перевищила 47%. Також слід зазначити, що ситуація у промисловості є гіршою, а частка неприбуткових 
підприємств перевищує 40-45%. 

Проте, 2012 рік вважається періодом подолання кризових явищ, відновлення виробничих 
потужностей та нарощування обсягів виробництва. Про це свідчить зростання кількості інноваційно-активних 
підприємств (табл. 1) протягом 2010 та 2012 рр., коли їх кількість поступово збільшувалась. У 2011 р. ситуація 
дещо погіршилася, але у 2012 р. почали відбуватися позитивні зрушення в даній ситуації, хоча з боку держави 
належна інноваційна підтримка була відсутня. 

 
 

% 



 

 
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМИ. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

   
61 

Таблиця 1 
Кількість підприємств машинобудування, що займаються інноваційною діяльністю, % 

Галузь (підгалузі)/ Роки 
010 011 012 013 014 

Машинобудування 
1,2 1,1 2,2 4,5 4,7 

у тому числі: 
виробництво машин та устаткування 7,8 8,4 9 1,5 1,5 
виробництво електричного, електронного та 

оптичного устаткування 5,3 3,8 4,1 6,2 6 
виробництво транспортних засобів та устаткування 

3,8 4,3 8,7 0,7 1,5 
Складено за даними Державної служби статистики України [2] 
 
Про відсутність державної допомоги у підтримці інноваційного розвитку підприємств свідчить кількість 

коштів, що виділяє держава – 1-2% від загального обсягу коштів. Основна частина коштів, що йде на 
впровадження інновацій – власні кошти підприємств (53-73%) [2]. Основною статтею інновацій сучасних 
машинобудівних підприємств є придбання нових машин, обладнання та програмного забезпечення – приблизно 
70% від загальної кількості коштів, спрямованих на інноваційний розвиток підприємств. 

На проведення та стимулювання науково-дослідних робіт виділяється близько 10% коштів [2]. Така 
недосконалість інноваційної політики в машинобудуванні гальмує процес створення конкурентоспроможної 
продукції, і як наслідок – неспроможність забезпечити інші галузі економіки високоефективною власною 
продукцією, зайняти певну нішу світового машинобудування.  

Зауважимо, що сучасному машинобудівному комплексу України доводиться функціонувати в 
нестабільних політичних та економічних умовах і для виходу з цього кризового становища необхідно 
застосовувати ефективні механізми господарювання. Для виходу з цього становища необхідне державне 
стимулювання процесу технічного та технологічного оновлення виробничих фондів; державне фінансування та 
матеріальне забезпечення фундаментальних досліджень; прогнозування тенденцій науково-технічного та 
інноваційного розвитку; розвиток пріоритетних галузей машинобудування. Держава повинна концентрувати 
ресурси для реалізації пріоритетних напрямів науки і техніки, впроваджувати наукові досягнення в усі сфери 
суспільного життя, а також створити ринок наукової та науково-технічної продукції. 

Машинобудування наділене достатнім потенціалом для забезпечення високотехнологічної 
модернізації національної економіки та її належний науково-технічний розвиток. Основною проблемою на 
шляху до інноваційного розвитку є брак коштів, недостатньо ефективне їх використання, відсутність ефективних 
механізмів господарювання у сучасних невизначених умовах тощо. Саме держава повинна надати 
максимально можливу підтримку задля стабільного функціонування насамперед тих підприємств галузі, що 
знаходяться сьогодні в скрутному становищі на межі ліквідації, оскільки саме ця галузь є потужним виробником 
промисловості України. 
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В умовах поступового економічного розвитку країни та занепаду багатьох галузей підприємства 
шукають всеможливі форми функціонування задля підвищення ефективності діяльності. Як показує 
міжнародний досвід, створення промислових кластерів є одним з форм функціонування підприємств, яка 
сприяє вирішенню цього завдання.  

В основі створення територіального кластеру покладено об’єднання промислових підприємств і 
пов’язаних з ним довготривалими коопераційними зв’язками інших економічних суб’єктів з метою отримання 
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додаткових конкурентних переваг у довготривалій перспективі [3]. За рахунок внутрішньокластерної кооперації 
формується інтегрована структура управління кластером та значно скорочуються витрати на прикладні 
дослідження та впровадження нововведень у виробництво. Синергетичний ефект функціонування кластеру 
досягається у вигляді додаткових конкурентних переваг учасників кластеру і формується на основі ефектів 
масштабу та освоєння. Таким чином, кластер, як сучасна форма кооперації, базується на об’єднанні 
підприємств за територіальною ознакою на умовах довготривалої кооперації, які мають спільні економічні 
інтереси і реалізація яких дозволяє підвищити ефективність діяльності промислових підприємств за рахунок 
концентрації виробництва і капіталу та посилення конкурентних переваг.  

Територіальний кластер – інформаційне об’єднання підприємств, організацій та установ. Метою 
кластеру є забезпечення високих темпів розвитку на основі прямих та зворотних інформаційних потоків між 
суб’єктами, які входять в кластер, координаційним (інформаційним) центром і організаційними територіального 
управління.  

Форма, об’єм і склад інформаційних потоків між учасниками кластеру залежить перш за все від 
організаційно-економічних особливостей об’єднаних в кластер учасників. На наш погляд, пряма інформація 
повинна мати первинні, вихідні дані про діяльність учасника об’єднання, які потрібні для обробки в 
аналітичному підрозділі координаційного центру кластеру. Зворотна ж інформація – це обґрунтовані 
рекомендації для учасників кластеру щодо підвищення ефективності його діяльності. Можливі також 
рекомендації щодо злиття з іншими учасниками кластеру, розподілу учасника на ряд інших суб’єктів тощо.  

Для України поняття «територіального кластеру» є цілковито новим та неосвоєним, на відміну від 
інших розвинутих країн світу, де поширеними є суднобудівні, рибогосподарські кластери тощо. Досвід успішного 
функціонування суднобудівного кластеру має Південна Корея, де кластер сформовано ще у 1950 році, Китай, 
Японія, Росія, Норвегія, Фінляндія, Румунія тощо. Успішні суднобудівні держави наполовину (Японія, Корея) або 
повністю (Китай) фінансують НДДКР в галузі суднобудування, що є запорукою постійного зростання якості 
продукції, скорочення циклу її виробництва, зменшення собівартості, і, як результат, підвищення 
конкурентоспроможності.  Всі світові лідери суднобудування спираються на глобальну мережу виробничих 
кластерів. Такі структури, як рибні кластери, активно створюються на теренах Китаю, Японії, Південної Кореї, 
Норвегії, Фінляндії та Росії. Формування кластера – це спосіб локалізації технологічного ланцюга для цінової та 
технологічної конкурентоспроможності. Вимогами до кластеру є лише єдність стратегії розвитку всіх учасників 
кластеру, включеність в дослідницькі мережі та єдність виробничих (дослідницьких, освітніх та ін.) стандартів. 
Поряд із цим в Україні є всі передумови формування кластерів, а для таких регіонів, як Миколаївська, 
Херсонська та Одеська області – море господарських кластерів.  

Під морегосподарським кластером ми розуміємо взаємопов’язану сукупність сконцентрованих за 
територіальною ознакою підприємств та структур у галузях суднобудування, добування і переробки 
марикультур (рибне господарство, розведення мідій та устриць), організацій та інфраструктури освіти та науки у 
зв’язку з органами державного управління території розташування кластеру.  

Суднобудівна галузь Миколаєва представлена трьома суднобудівними заводами, а саме: 
Чорноморський суднобудівний завод, завод імені 61 комунара і завод «Океан». До суднобудівної галузі 
належить також ряд підприємств, які забезпечують виробництво суднового обладнання. Крім цього, в місті 
розташовані підприємства електротехнічної та електронної промисловості. Підприємство суднобудівного 
машинобудування «Зоря - Машпроект» виготовляє багатопрофільні газотурбінні двигуни і установки, які 
використовуються для обладнання кораблів. Невід’ємною частиною морегосподарського комплексу 
Миколаївського регіону є Національний суднобудівний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
до складу якого входять факультет економіки моря, технічні інститути, представлені кафедрами теорії та 
проектування суден, конструкції корпусу корабля, морських технології, будівельної механіки корабля, технології 
суднобудування та гідромеханіки.  

Миколаївська область має значний фонд природних та штучних водних об’єктів - лиманів, озер, 
водосховищ і технологічних водойм, розрахункова потенційна рибопродуктивність яких становить 100-350 
кілограмів з гектара. Для її досягнення річний обсяг штучного зариблення водних об’єктів повинен дорівнювати 
близько 15 млн. штук молоді коропа, рослиноїдних риб, карася, ляща, судака, щуки, сома та інших промислових 
видів риб. Північно-Західний регіон Чорного моря, частина акваторії якого входить до адміністративних меж 
Миколаївської області, має сприятливі умови для культивування молюсків (мідій, устриць). Відсутність 
підприємств з вирощування даних видів водних живих ресурсів зумовлена браком коштів, слабкою 
координацією робіт між організаціями, відсутністю довгострокової концепції розвитку марикультур. 
Перспективним у регіоні також вважається спорудження комплексів з культивування, добування і переробки 
водоростей та морських трав. Особливістю становища, що склалося  в Миколаївській області, є невідповідність 
наявних  у регіоні добувних потужностей, нижчій порівняно з минулим, чисельності риби та інших водних живих 
ресурсів у традиційних прибережних районах лову. Для збільшення чисельності популяцій прохідних та 
напівпрохідних видів риб необхідно побудувати рибовідтворювальний комплекс необхідної потужності.[1] 

Формування в Миколаївській області морегосподарського територіального кластеру, на наш погляд, 
забезпечить більш високі темпи її економічного розвитку. 
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Геоэкономика исследует поведение государства в условиях геоэкономической конкуренции, 
анализирует особенности его стратегии и тактики на глобальном рынке. Роль новой науки видят и в том, что 
именно она позволяет рассмотреть и в конечном итоге решить проблему сбалансированного и 
пропорционального развития всего современного комплекса мирохозяйственных связей.   
 В предмет изучения геоэкономики входят процессы развития не только государственных и 
региональных образований, но и реальных международных структур - экономических, финансовых и 
интеграционных объединений, транснациональных корпораций, еврорегионов, свободных экономических зон, а 
также геополитических субъектов.        
 Геоэкономика отражает основную тенденцию в развитии современного мира - всеобъемлющую 
глобализацию. Интернационализация перешла в завершающую фазу, мир становится единым не только с 
точки зрения философии, но и в реальности. Всеобъемлющая глобализация стирает границы между 
внутренней и внешней сферами деятельности, между внутренней и внешней политикой. Стремительно 
набирает силу процесс экономизации политиками. Сместились акценты в традиционно устоявшихся сферах, 
которые составляют основу функционирования глобальной системы: геополитической, геоэкономической и 
геостратегической (военно-стратегической). Основой геоэкономической доктрины является стремление 
национальных экономик включиться в мировую геоэкономическую систему для полноправного участия в 
формировании и распределении мирового дохода с использованием высоких геоэкономических и 
геофинансових технологий на геоэкономической карте миру.    
 Геоэкономика способна трансформировать агрессивность геоэкономически активные операции. 
Геофинансовая система трансграничных потоков, блуждающие воспроизводственные ядра - это новейшие 
геоэкономические рычаги в отличие от ядерного и другого оружия. Военная компонента исполняет роль сил 
быстрого геоэкономического реагирования по безопасности контуров этих плацдармов и роль "нависания" в 
отличие от традиционного дипломатического "сдерживания". Геоэкономика дает возможность в борьбе 
оставаться победителями всем участникам мирового процесса в отличие от геополитики, где кто-то должен 
быть побежден. Она фрагментирует пространство с учетом целей и интересов различных стран, сторон, 
экономических и политических систем.       
 Геоэкономический подход приобретает особое значение для выработки стратегии и тактики 
государственной политики в условиях современного этапа развития глобализации, связанного с преодолением 
последствий финансового кризиса 2007— 2008 гг. Результативность геоэкономики как политики является 
условием выживания государства и заключается, в том числе в умении страны адаптироваться к 
складывающейся ситуации на мировом рынке. Поэтому прикладная геоэкономика использует не только 
традиционные методы экономической политики, но и специальные методы, объединяемые в основные группы.
 Одну из групп у Карло Жан и Паоло Савона образно обозначают термином "кольберизм высоких 
технологий". Она ориентирована на рост внутренней конкурентоспособности страны как с помощью мер 
структурного характера (институциональные механизмы и геоэкономическая разведка, развитие 
инфраструктуры, налоговая и инновационная политика), так и с помощью инвестиций в человеческий фактор, 
чтобы гарантировать собственному населению занятость с наибольшей добавленной стоимостью. Это и 
необходимое условие гарантии благосостояния, которое уже нельзя обеспечить защитными мерами на 
границе. Методы "кольберизма высоких технологий" тесно связаны с методами геоэкономического 
соперничества. Их задача — способствовать появлению национальных лидеров и интернационализации 
собственных предприятий. Методы геоэкономического соперничества определяются стратегией, имеющей два 
основных вида, — оборонительную и наступательную. 



 

 
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМИ. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

  
 

64 

  
Рис 1. Методы геоэкономического соперничества. 

 
Формирование геоэкономики - объективный процесс, однако он зависит от условий 

цивилизационного развития. Под их влиянием геоэкономика приобретает специфические признаки, которые, 
однако, не меняют ее основу. Так возникают противоречия и различия в функционировании геоэкономических 
моделей, созданных при различных цивилизациях времени, геоэкономика обладает способностью поглощать 
цивилизационные различия. Развитие связей геоэкономики с такими сферами, которые ранее мало касались 
экономической сферы (культурология, этно-национальные системы и их ареалы, духовно-религиозные аспекты 
и др.), является принципиально новой тенденцией.       
 В рамках пост-индустриальной модели, свойственной современному миру, не может быть связей с 
внесистемными факторами, потому что техногенная фаза не позволяет привлекать к воспроизводственных 
мировых процессов и аки недоступны закона стоимости элементы, как культурологические, духовно-
национальные, этнические и др. Техногенная модель с ее возрастающим темпом развития нивелирует, 
например, значение рабочей силы. Когда экономика была разделена в национальных рамках и происходили 
только спонтанные товарные обмены, воспроизводственный процесс (короткие воспроизводственные цепи в 
пределах государственных границ) работал в однородной идеологичной, политической, силовой среде. 
Однако, после выхода за национальные границы началось блокирование воспроизводственных циклов, а 
темпы развития транс национализированных систем не позволяют останавливаться, потому что современный 
инновационный процесс - процесс производства уникальных изделий на консолидированной мировой 
ресурсной базе - работает в заданном темпе. 
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3. Черная И. П.. Геоэкономика:  Учебное пособие, 2012. 
 
 

УДК 368.034:330.131.7 
ІМОВІРНІСНА ПРИРОДА РИЗИКУ 

Автор: Кардач Т.О. 
Науковий керівник: д. е. н., доцент Єфімова Г. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Ризик об’єктивно присутній у багатьох сферах нашого життя, незалежно від того, усвідомлюється його 

наявність чи ні, враховується чи ігнорується він при прийнятті рішень. Поняття ризику пов’язується з 
усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, невизначеності, випадковості, збитку. Фінансова діяльність 
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підприємства пов’язана з багатьма ризиками, ступінь впливу яких на результати його діяльності значно 
підвищується з переходом до ринкової економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що проблема управління фінансовими 
ризиками є об’єктом вивчення як для правових, так і економічних наук. З огляду на актуальність проблематики 
зростає увага до неї з боку вітчизняних і зарубіжних дослідників. Так, питання передбачення та нейтралізації 
ризиків підприємства порушувалося у роботах О.Бабак[1]. Незважаючи на підвищений інтерес до проблеми з 
боку як науковців, так і практиків, зазначена тема залишається не повністю розкритою. Зокрема, недостатньо 
уваги приділяється вивченню основних механізмів управління ризиками підприємства у комплексі.  

Протягом тривалого часу поняття ризику не лише асоціювалося з багато- значними негативними 
проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім. В економічній літературі відомі численні спроби 
сформулювати теоретичні визначення поняття ризику. Найбільш послідовним серед них є твердження, згідно з 
яким ризик у своїй першооснові є невизначеністю. Стан невизначеності можливий у кожній суспільно-
економічній ситуації, якщо наперед не можна виявити причинно-наслідкового зв’язку між основними 
елементами процесу господарської діяльності чи сус- пільного буття. Невизначеність породжується 
непередбачуваністю кінцевого результату, який може або збігатися з очікуваним, або бути ліпшим чи гіршим за 
нього. В умовах невизначеності кінцевий результат можна передбачити лише наближено, узявши одне з 
потенційно можливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, суб’єктивним сприйняттям 
реальних явищ.  

Поняття ризику, на противагу поняттю невизначеності, має практичне застосування, а тому його зміст 
потребує об’єктивного визначення. Ризик-це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у 
порівнянні з прогнозо- ваним варіантом. Ризик – категорія імовірнісна і його вимірюють як ймовірність певного 
рівня втрат. Ризик- рівень непевності настання будь-якого фінансового випадку. Отже, потрібний перехід від 
суб’єктивно сприйманої непевності, випадковості до об’єктивного поняття ризику, що на ній базується. Єдиний 
спосіб такого переходу – оцінити непевність (випадковість) кількісними методами, надавши їй реальних 
числових значень. 

 Більшість управлінських рішень під приємства приймається в умовах невизначеності та економічного 
ризику .Звідси випливає: ризиком буде визнано лише таку невизначеність, яку можна оцінити кількісно. Дати 
найточнішу кількісну оцінку невизначених величин можна, обчисливши ймовірність їх появи. Ця ймовірність має 
ту характерну особливість, що вона одночасно як два необхідні компоненти загальної оцінки враховує такі 
взаємодоповняльні випадковості: 1) частоту настання події щодо місця та часу; 2) розмір збитку, тобто 
абсолютну величину від’ємного відхилення фактичного результату від очіку-ваного. 

 Отже, показник ризику за своїм змістом – це не лише ймовірність появи непевної (випадкової) події, а й 
імовірність настання негативного результату. Ідея кількісного підходу до оцінки ризику ґрунтується на тому, що 
невизначеність може бути поділена на два види. Якщо невизначені параметри спостерігаються досить часто за 
допомогою статистики або імітаційних експериментів, то можна визначити частоти появи даних подій. Такий тип 
невизначеності має назву статистичної невизначеності. При достатній кількості спостережень частоти 
розглядаються як наближене значення ймовірностей подій. Якщо окремі події, які нас цікавлять, повторюються 
досить рідко або взагалі ніколи не спостерігали- ся і їх реалізація можлива лише в майбутньому, то має місце 
нестатистична невизначеність. У цьому випа дку використовується суб’єктивна ймовірність, тобто експертні 
оцінки її величини. Концепція суб’єктивної ймовірності ґрунтується не на статистичній частоті появи події, а на 
ступені впевненості експерта в тому, що задана подія відбудеться. Методологічною базою аналізу ризику 
інвестиційних проектів є розгляд вихі-дних даних як очікуваних значень певних випадкових величин з відомими 
законами імовірнісного розподі лу. Математичний апарат, використовуваний при цьому підході, розглядається 
докладно в курсах теорії ймовірності та математичної статистики. Законом розподілу випадкової величини 
називається закон відповідності між можливими значеннями випадкової величини та їх ймовірностями.  
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   Щоб вижити підприємствам, потрібно не уникати ризику, а вміти правильно оцінювати його ступінь і 
безпосередньо управляти ним з метою обмеження. Підприємствам необхідні своєчасне врахування факторів 
ризику при прийнятті управлінських рішень; кваліфікована організація процесу управління ризиковою ситуацією, 
що спрямована на забезпечення адаптації діяльності підприємства до мінливих умов зовнішнього та 
внутрішнього середовища. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ У СФЕРІ ПОСЛУГ 
Автор: Озернюк В. В. 

Миколаївський економічний ліцей №1 
Опитування свідчать, що про відкриття бізнесу думає кожен другий підприємець, а в наш час дедалі 

популярнішою стає організація власної справи в Європі, особливо в Польщі. 
Створюючи власну справу, потрібно знати, що це не тільки можливість (за сприятливих умов) 

користуватися благами, які забезпечують ці починання, а й відповідальність за її функціонування, розвиток і 
виживання. Залишитися бізнесменами зуміють лише ті, хто нестандартно мислить, має силу волі, 
цілеспрямованість, велику працездатність, націленість на пошук нового, тобто ті, які в підприємницькій 
діяльності вбачають зміст усього свого життя. 

Відкрити власну справу, організувати своє підприємство дуже складно. Кожне таке рішення 
приймається, виходячи з конкретної ситуації і тому воно унікальне, але все ж таки в усіх подібних рішеннях є 
дещо спільне – вони передбачають відмову від способу життя, що склався, на користь створення власної 
справи. 

 Ось чому науково-дослідницька робота на тему «Організація власної справи в сфері послуг» є 
актуальною на сьогоднішній день.  

В роботі реалізовано головну мету будь-якої діяльності у сфері бізнесу: ознайомлення з етапами 
реєстрації власної справи, подання необхідних документів у відповідні органи для функціонування підприємства 
в Україні у порівнянні з Польщею.  

Головною проблемою у бізнесі є те, що найчастіше пересічні громадяни і хотіли б відкрити приватне 
підприємство, але не мають достатньо інформації про те, як правильно, в які терміни, і що саме необхідно для 
цього зробити. 

Отже, якщо знати всі тонкощі та правила реєстрації власної справи, то це стане запорукою успішного 
відкриття та подальшого функціонування підприємства. Також доцільним є порівняння відповідних вітчизняних 
умов створення бізнесу та умов у Польщі. Перевірка твердження про те, що легше відкрити власне 
підприємство там, ніж в Україні.  

Завдання: 
- дослідити теоретичні засади організації власної справи в сфері послуг; 
- перевірити теоретичні дані на практиці. 
Для початку функціонування підприємства та отримання ним статусу юридичної особи, воно повинно 

пройти державну реєстрацію, яка завершує процес створення підприємства. Здійснення підприємницької 
діяльності без державної реєстрації розглядається як адміністративне правопорушення, а в окремих випадках 
трактується як карний злочин. Тому державна реєстрація підприємства,яке створюється,є обов'язковою. 

Розглянемо, що необхідно зробити для того, щоб відкрити свій бізнес в Україні. Для проведення 
державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або 
уповноважена нею особа (далі - заявник) повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з 
описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі 
документи: 

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця; 
- копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та 

інших обов'язкових платежів; 
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- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації 
фізичної особи - підприємця; 

- якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному 
реєстратору додатково пред'являється паспорт.  
Якщо коротко, то: 

1) Рішення про створення підприємства, вибір його організаційно-правової форми, виду діяльності, 
системи оподаткування. 

2) Складання і посвідчення статутних документів. 
3) Резервування найменування юридичної особи. 
4) Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду. 
5) Державна реєстрація. 
6) Реєстрація підприємства в органах державної статистики. 
7) Податкова інспекція. 
8) Взяття на облік в органі Пенсійного фонду України. 
9) Виготовлення печаток і штампів. 
10) Відкриття рахунку в банку. 
І все займає близько 2-3 місяців. 
Якщо розглядати подібну процедуру відкриття власного підприємства у Польщі, то мною зібрано 

наступну інформацію:  
Відкрити фірму у Польщі може громадянин України, який досяг 18 років та має дійсний закордонний 

паспорт. 
Вимоги до відкриття фірми (у формі  Spolka z ograniczona odpowiedzialnością): 

 кількість засновників – від 1 особи; 
 мінімальний статутний капітал – 5000 злотих; 

Терміни виконання:  5 – 6 тижнів. 
Вартість робіт: 1000 євро (без замовлення додаткових послуг). 
Щоб почати процес створення фірми у Польщі, необхідно отримати таку інформацію: 

 визначити назву фірми; 
 паспортні дані засновників (керівника, у разі якщо це буде найманий працівник); 
 юридичну адресу реєстрації (у разі відсутності – замовити послугу віртуального офісу); 
 основні види діяльності (український аналог КВЕД); 
 розмір статутного капіталу; 
 інформацію про бухгалтера (у разі відсутності – замовити послугу бухгалтерського супроводу). 

Процес створення підприємства в Польщі триває 1 – 2 місяці і поділяється на етапи: 
 заснування підприємства (в одній з форм господарського товариства, найпопулярнішою формою є 

товариство з обмеженою відповідальністю); 
 державна реєстрація товариства в судовому реєстрі та взяття на облік в податковому управлінні та 

управлінні статистики (підприємству присвоюються номери KRS, NIP, REGON). 
Після цього підприємство може виготовити основний фірмовий штамп (круглі печатки не 

використовуються), відкрити банківський рахунок та розпочинати господарську діяльність. 
У Польщі дiють 14 спецiальних економiчних зон iз певними пiльговими режимами, а згiдно з рейтингом 

"Doing business - 2015" Польща перебуває на 32-му мiсцi у свiтi (для порiвняння: Україна - на 96-му) та 
належить до лiдерiв серед країн ЄС щодо легкостi ведення бiзнесу. У деяких воєводствах є можливiсть 
отримувати до 50% дофiнансування вiд Європейського Союзу на зареєстрованi в Польщi компанії - незалежно 
вiд того, хто є їхнiми засновниками.         
 У порiвняннi з iншими європейськими країнами у Польщi вiдкриття бiзнесу значно простiше, але не 
легше, нiж в Українi. Польське законодавство дозволяє громадянам України виступати засновниками компанiї, а 
також бути в органах управлiння цих юридичних осiб. Єдине, про що потрiбно пам'ятати, то це те, що українське 
законодавство зобов'язує фiзичних та юридичних осiб отримати iндивiдуальну лiцензiю Нацiонального банку 
України для iнвестування в корпоративні права за кордоном. 

Отже, відкриття бізнесу у Польщі не легше, ніж в Україні. Проте, у Польщі набагато легше вести 
власний бізнес та досягти успіху за рахунок дофiнансування вiд Європейського Союзу та більшої довіри до вас 
іноземних партнерів. 
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УДК 331.101.6 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

Автор: Гузь Г.В. 
Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Гусаріна Н. В. 

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Однією з головних та найважливіших загальногосподарських та галузевих функцій в умовах 

вітчизняних ринкових реалій є раціональне використання трудових ресурсів на всіх рівнях національної 
економіки, що сприятиме виготовленню конкурентоспроможної продукції, поліпшенню економічної діяльності і 
зростанню прибутків працівників. Реалізація цих завдань є неможливою без підвищення продуктивності та 
ефективності праці. 

З огляду на це виникає потреба у дослідженні продуктивності праці, як чинника зростання 
ефективності діяльності підприємства.  

Актуальність: В Україні сьогодні загострюється протиріччя між стратегічними завданнями розвитку 
національної економіки і її сучасним станом, який характеризується низькою продуктивністю праці, вкрай 
низьким техніко-технологічним рівнем виробництва, неефективним використанням усіх видів ресурсів,не 
конкурентоспроможністю основних видів продукції, низькою часткою високотехнологічної продукції, низьким 
рівнем доходів та якості життя. Без ефективного управління продуктивністю праці, забезпечення її зростання, 
важко сподіватися на досягнення позитивних зрушень у добробуті населення, господарчому розвитку країни, 
стані конкурентоспроможності економіки на світовому рівні. 

Важливі економічні аспекти управління, а також вимірювання,планування, аналізу продуктивності 
праці та формування й дії факторів і резервів її зростання висвітлені в багатьох працях вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Цим питанням присвячені наукові праці відомих українських і російських вчених: Л.І. 
Абалкіна, В.В. Адамчука, А.І. Амоші, Д.П. Богині, І.П.Булєєва, Б.М.Генкіна, І.М. Герчикової, О.А. Грішнової, Г.К. 
Губерної, В.К.Гупалова. 

Продуктивність праці – це продуктивність конкретної праці, що визначається кількістю продукції, 
виробленою за одиницю робочого часу (годину, зміну, рік), або кількістю часу, витраченого на виробництво 
одиниці продукції. 

Продуктивність праці виражає ступінь ефективності процесу праці. Зростання продуктивності праці 
простежується у збільшенні кількості продукції, виробленої за одиницю часу, або в економії робочого часу, що 
витрачається на виготовлення одиниці продукції.  

Продуктивність праці є найважливішим економічним показником, який використовується для 
визначення результатів трудової діяльності робітників – головної продуктивної сили суспільства. Його 
застосування дозволяє оцінити ефективність праці як окремого робітника, так і колективу підприємства. 
Продуктивність праці в Україні та деяких країнах світу наведені на рис.1. 

 Рис.1. Продуктивність праці в Україні та деяких країнах світу 
  
На практиці використовуються різні показники вимірювання продукції та витрат праці, застосовуються 

різні методи та показники вимірювання продуктивності праці, що пов’язане з особливостями виробництва, 
застосовуваної техніки, сировини тощо. Застосовувані методи вимірювання продуктивності праці мають свій 
особливий зміст, і разом з тим вони не виключають, а доповнюють один одного. 
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Вимірювання продуктивності праці здійснюється шляхом зіставлення результатів праці у вигляді 
обсягу виробленої продукції з витратами праці (середньообліковою чисельністю промислово-виробничого 
персоналу). Залежно від прямого чи зворотного відношення цих величин існує два показники: виробіток і 
трудомісткість. 

Виробіток являє собою кількість продукції, що виготовлена за одиницю робочого часу або припадає 
на одного середньооблікового робітника в місяць, квартал, рік, визначається відношенням кількості виробленої 
продукції до витрат робочого часу на виробництво цієї продукції . 

Чим більшою є величина цього показника, тим вищою є продуктивність праці, тому він називається 
прямим показником продуктивності праці. Рівень і динаміку продуктивності праці можна виразити також за 
допомогою оберненої величини – трудомісткості. Трудомісткість являє собою витрати робочого часу на 
одиницю продукції.  

Створення ефективного економічного середовища, а також сприятливих і безпечних умов праці з 
урахуванням специфіки виробничого процесу є досить складним завданням для підприємств різних типів 
виробництв. Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує, що результативність будь-якої 
виробничо-господарської діяльності залежить передусім від компетентності та творчої активності управлінських 
кадрів, достатньо глибокого знання ними соціально-економічної ситуації, законодавчої бази та соціальних 
аспектів розвитку країни.  

В ринкових умовах важливу роль для зростання продуктивності праці має максимальне використання 
діючих потужностей. Завдяки таким чинникам як підвищення технічного рівня виробництва, удосконалення 
управління, організації виробництва та праці збільшення обсягів виробництва можливо зменшити витрати на 
виробництво. Для підвищення продуктивності праці необхідно застосовувати засоби мотивації працівників. 
Головними чинниками підвищення продуктивності є умови праці. Також підвищує продуктивність праці освіта, 
оскільки дає корисні знання, дисципліну, працездатність, а люди з такими якостями дуже продуктивні. 
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УДК 639.32 
РОЗВИТОК МІДІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 Автори: Комишник В.І., Вакар В.В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Рибне господарство України являє собою галузь економіки, задачею якої є вивчення, вирощування, 
відтворення і збільшення запасів риби та інших водних організмів у природних і штучних водоймах. На 
сьогоднішній день в провідних морських державах світу спостерігається розвиток морської марикультури, а 
саме розведення мідій, що являється вигідною та прибутковою справою. Оскільки Україна має в своєму 
розпорядженні великі потенційні можливості розвитку морської аквакультури (марикультури), то постає питання 
у вивченні  стану розвитку мідійного господарства в нашій країні. 

Рибне господарство України за період свого розвитку в умовах самостійної економічної системи 
перейшло від стану галузі, яка динамічно розвивається, в абсолютно критичне. Така ситуація підтверджується 
фактом зниження основних показників функціонування сфери діяльності, старінням основних фондів, що, як 
наслідок, становить загрозу продовольчої безпеки держави. 

Критичному стану галузі сприяли наступні фактори: 
- анексія Автономної Республіки Крим; 
- нестабільна політична та економічна ситуація в країні; 
- переорієнтація бюджетних фінансових ресурсів в інші сфери національного господарства, а не в рибну 

підгалузь;  
- цінова неконкурентоспроможність вітчизняної продукції перед імпортними аналогами;  
- низька платоспроможність населення; 
- недолік природних запасів риби; 
- корупція; 
- слабка інфраструктура; 
- висока кредиторська заборгованість підприємств. 
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Сьогодні основним джерелом надходження морепродуктів в Україну є імпорт. При цьому до 75% 
імпорту займають товари групи ракоподібні, до основних видів яких відноситься омари, лангусти, краби, 
креветки, близько 15% - молюски, та 10% - інші водяні безхребетні (морські їжаки та медузи). За даними 
операторів ємність українського ринку морепродуктів ввозиться на суму не менше 1,5 млрд. доларів в рік. За 
офіційними даними порівняно з попередніми роками об’єм імпорту зріс на 81 тис. тон – до 330 тис. тон. Значну 
частку українського імпорту морепродуктів займає Норвегія (до 75%). Інші 25% ділять між собою Аргентина, 
країни Балтії, Іспанія, Росія та інші морські держави. 

Імпорт мідій в Україну зростає, це зумовлено тим, що потреби населення в морепродуктах, а саме в 
мідіях – ростуть. З іншого боку, ріст масового попиту на мідії та інші морепродукти, на думку експертів, 
обумовлені не лише тільки інтересом споживачів, а скільки розширенням «рибного» меню в кафе та 
ресторанах, а також розвитком мережі загального харчування з морським нахилом. 

Обсяг іморту та експорту молюсків за січень – березень 2016 року був представлений Державною 
службою статистики України (табл.1). 

 Таблиця 1. 
Експорт / iмпорт молюсків за сiчень-березень 2016 року 

Країна Одиниця 
виміру 

Кількість 
Експорт Імпорт 

Азія кг 144,2 522435,3 
Америка кг 137,3 219968,0 
Європа кг 106,3 69796,5 

Країни СНД кг - 59070,0 

Австралія і Океанія кг - 1482,0 
 
Як бачимо, Україна переважну більшість молюсків завозить з інших частин світу, проте вона також і 

експортує певну частину до Азії, Америки та Європи.  
В даний час Україна відчуває гострий дефіцит в рибі і морепродуктах. Фізіологічно обґрунтована 

норма споживання білка водного походження, встановлена Українським науково-дослідним інститутом (НДІ) 
гігієни харчування, становить 20,1 кг на рік для однієї особи. Для виконання цієї норми необхідно виробляти 
щорічно приблизно 1 млн. т. риби і морепродуктів. Однак вітчизняна рибогосподарська галузь забезпечує 
споживання населенням водних біоресурсів в кількості не більше 2-4 кг на рік для однієї особи. Але, величезні 
потреби недоцільно, як і раніше задовольняти за рахунок дорогого імпорту. Необхідно розвивати і створювати 
сучасне вітчизняне водне господарство і марикультуру. 

Зарубіжний досвід показує, що марикультура розвивається тільки за державної підтримки,особливо 
вражаючі темпи розвитку отримала марикультура в Китаї, після того як ця галузь увійшла в число пріоритетних. 
Щорічний приріст виробництва морепродуктів в Китаї досяг фантастичних величин: понад 1 млн. т. У 
європейських країнах, зокрема у Франції, марикультура користується різнобічною підтримкою з боку держави 
(пільгове кредитування, видача безповоротних позичок початківцям фермерам, безкоштовні консультації, 
підготовка фахівців, пільги при утворенні кооперативів і т.п.). 

Україна має в своєму розпорядженні великі потенційні можливості розвитку морської аквакультури 
(марикультури). Тільки в північно-західній частині Чорного моря площа акваторій лагунного типу, придатних для 
аквакультури, становить 200 000 га. Крім цього, сучасні технології марикультури дозволяють використання і 
акваторій відкритого моря з глибинами 10-30 м, площа яких в економічній зоні України - величезна.  На 
сьогоднішній день легально в Україні мідій вирощують лише в експериментальному мідієвому господарстві 
Одеського відділеня Інституту біології південних морів, який виконує наукові, технічні та технологічні 
дослідження з культивування двостулкових.  

Для того,щоб розвивати мідійне господарство в Україні, треба надавати підтримку з боку держави 
(пільгове кредитування, видача безповоротних позичок початківцям фермерам, безкоштовні консультації, 
підготовка фахівців, пільги при утворенні кооперативів і т.п.). Створення марикультури, як нової галузі 
с/господарства, передбачає розробку відповідної правової системи; підготовку фахівців (робітників і керівників 
ферм); систему кредитування; систему постачання матеріалами і устаткуванням; систему реалізації 
морепродуктів (оптова і роздрібна реалізація); санітарно-бактеріологічний контроль місць вирощування і 
реалізації. Як зразок для України можна було б прийняти організацію марикультури, успішно функціонуючу в 
країнах ЄС. 

Провівши аналіз ринку морепродуктів, було виявлено, що основним джерелом надходження 
морепродуктів до нашої країни є імпорт. Наразі в Україні мідій вирощують лише в експериментальному 
мідієвому господарстві, однак ми маємо в своєму розпорядженні великі потенційні можливості розвитку 
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морської марикультури. Надані рекомендації можуть покращити стан розвитку мідійного господарства, та 
допоможуть йому перейти на новий етап розвитку. 
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ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Ризик – це можливе понесення збитку внаслідок заняття підприємницькою діяльністю. На рівні 

буденного пізнання ризик розуміється як безпека несприятливого результату і носить скоріше негативних, ніж 
позитивний характер.  Підприємець ризикує багато чим. Але в той же час наявність чинника ризику є могутнім 
стимулом підвищення відповідальності за господарські рішення, що приймаються, економії коштів і ресурсів.  

Внаслідок того, що в деяких моментах ситуація ризику, тобто та, в якій відомо кінцеве число виходів і 
ймовірностей, не відрізняється від невизначеності, то Ф. Найт під словом ризик має на увазі так звану вимірну 
невизначеність, а під невизначеністю – незмірну [2]. Щоб зберегти відмінність між вимірної і незмірну 
невизначеністю, про який йшла мова вище, ми можемо використовувати термін «ризик» для позначення 
першого типу невизначеності та власне термін «невизначеність» – для другого.  

На мою думку, ризик є одним з найважливіших аспектів  у прийнятті господарського рішення, адже 
якщо ризикнути один раз, можна назавжди залишитися задоволеним.  

Важливим елементом системи управління ризиками є розробка заходів щодо їх зниження. Під 
зниженням ступеня ризику розуміють скорочення ймовірності його виникнення  та обсягу можливий витрат [1]. 

Існують економічні методи зниження ризику: 
 створення спеціального резервного фонду (фонду ризику). Воно здійснюється за рахунок 

відрахувань із прибутку на випадок виникнення непередбачених ситуацій. Самострахування за 
рахунок резервного фонду доцільно в тому випадку, коли вартість майна, яке страхується, 
відносно невелика в порівнянні з майном і фінансовими критеріями всього бізнесу і коли 
ймовірність збитків надзвичайно мала. При визначенні необхідного рівня страхових резервних 
фондів виходять із середньозваженої величини різних компонентів: ресурсів, поточних активів, 
основного капіталу. Страхові фонди формують у розмірі 1% від вартості активів, чи 1-5% від 
обсягу продажів, чи 3-5% від річного фонду виплат акціонерам; 

 створення страхового товарного запасу. Створення страхового товарного запасу здійснюється з 
метою компенсації коливань попиту на товари. Позитивним моментом є забезпечення 
можливості нормального функціонування в умовах невиконання графіків постачань і ажіотажного 
попиту на товар. З іншого боку, спостерігається заморожування частини оборотних коштів, 
подовження операційного циклу, збільшення потреби у фінансових ресурсах; 

 страховий запас коштів. Страховий запас коштів створюється з метою компенсації коливань 
надходжень і використання коштів підприємства. Його розмір визначається статистично. Для цих 
цілей використовуються моделі Міллера-Орра, що базуються на гіпотезі щодо нормального 
закону розподілу надходжень і платежів підприємства біля його середнього рівня. 

В умовах, коли грошові витрати підприємства нестабільні і не піддаються прогнозуванню, залишок 
засобів на поточному рахунку змінюється випадковим чином, причому можливі значні коливання, ефективною 
моделлю оптимізації трансакційних витрат при здійсненні операцій факторингу є модель, яку представлено на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Модель Міллера-Ора здійснення операції факторингу при стохастичній зміні  
залишку грошових коштів 

 
Ця модель дозволяє підприємству забезпечити оптимальний залишок грошових коштів за відсутності 

можливості прогнозувати щоденний відтік або приплив грошових коштів. При моделюванні використовується 
стохастичний процес, в якому передбачається, що вступ і витрачання грошових коштів від періоду до періоду є 
незалежними випадковими подіями. 

Залишок коштів на рахунку підприємства хаотично міняється до тих пір, поки не досягає певної границі: 
верхньої - 1; нижньої - 2; нормальної (границя повернення) - 3. Якщо запас грошових коштів досягає нижньої 
границі 3,то в цьому випадку підприємство здійснює операцію факторингу і таким чином поповнює запас 
грошових коштів до нормальної границі 2. Якщо залишок грошових коштів досягає верхньої границі 1, 
підприємство може здійснювати фінансові вкладення з метою повернути запас грошових коштів до деякого 
нормального рівня (точці повернення) [3].  

Використовуючи ці економічні методи, у більшості ситуацій, при прийнятті господарських рішень,   
виявлений ризик можна мінімізувати і максимізувати свій прибуток. 
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Економічний розвиток будь-якої країни світу, включаючи Україну, визначається досягнутим рівнем і 
якістю життя населення. У концепції «Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй» (ПРООН) зазначається, 
що будь-яка держава світу в процесі свого економічного розвитку повинна в першу чергу створювати сприятливі 
умови для того, щоб життя людей було довгим, здоровим і наповненим творчістю. 

Актуальність: якісне оновлення суспільних відносин, що відбувається на етапі ринкових перетворень 
в Україні, зумовлює глибинні і масштабні зміни як економічної системи в цілому, так і всіх її структурних 
елементів зокрема. При цьому потенційні переваги ринкової економіки щодо можливостей підвищення рівня 
життя населення повною мірою можуть бути реалізовані лише за умови глибокого теоретичного осмислення 
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особливостей розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки, оптимального поєднання як світового 
досвіду, так і специфіки вітчизняних умов. 

Різні аспекти рівня та якості життя населення досліджувалися вітчизняними і закордонними вченими: 
Д. П. Богинею, П. Т. Бубенко, М. І. Долішнім, В. В. Онікієнком, С. І. Дорогунцовим, В. С. Пономаренком, М. О. 
Кизимом, Майєром, В. М. Жеребіним, О. В. Кузнєцовою, В. О. Мандибурой, Н. М. Рімашевською, В. Я. 
Райциним, О. Є. Суриковим та ін. 

Рівень життя - багатогранне явище, що залежить від безлічі різноманітних причин, починаючи від 
території, де проживає населення, тобто географічних факторів, і закінчуючи загальною соціально-економічною 
й екологічною ситуацією, а також станом політичних справ у країні. 

Для аналізу рівня та якості життя в країні використовують й інші показники: 
 мінімальний середньодушовий доход; 
 ВВП на душу малозабезпечених верств населення; 
 мінімальна заробітна плата; 
 динаміка захворюваності, народжуваності, смертності; 
 рівень безробіття; 
 міграція населення та її причини; 
 рівень охоплення дітей 6-15 років неповною середньою освітою; 
 рівень материнської смертності; частка витрат на екологію у ВВП. 

Соціально-економічний розвиток країн світу, включаючи Україну, визначається досягнутим рівнем і 
якістю життя населення, що відповідає резолюції, прийнятої ООН, згідно якої будь-яка держава в першу чергу 
повинна створювати сприятливі умови для того, щоб життя людей було довгим, здоровим і наповненим 
творчістю. 

Для того щоб управляти процесом підвищення та покращення життя людей необхідно оцінювати його 
рівень і якість. Оцінка рівня життя населення регіонів країни вимагає як кількісної, так і якісної характеристик. 
Кількісна оцінка здійснюється на основі інтегрального показника, який розраховується за допомогою 
таксономічного методу. 

Вартісна оцінка натурального набору продуктів, непродовольчих товарів і послуг прожиткового 
мінімуму визначає бюджет прожиткового мінімуму (БПМ). Його структура показана в рис.1. 

 

 Рис. 1  Бюджет прожиткового мінімуму 
 

В контексті формування державної соціальної політики особливого значення набуває адекватна оцінка 
потреб населення та можливостей суспільства їх забезпечити. Відповідно нагальною необхідністю стає 
запровадження у практику статистичного аналізу та управління, розробки цільових програм системи індикаторів 
рівня життя населення і соціальних нормативів та стандартів. Це дозволить не тільки налагодити моніторинг 
рівня життя населення, а й активно впливати на його зростання як у кількісному, так і в структурно-якісному 
плані. 

В умовах ринкової економіки підґрунтям соціального захисту населення може стати система соціальних 
нормативів, які одночасно відображають особливості соціальної системи та виступають інструментом 
регулювання тих чи інших процесів у суспільстві. Розробка та впровадження державних мінімальних соціальних 
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стандартів має бути спрямована на фінансове забезпечення основних конституційних прав громадян, 
зміцнення фінансової бази та збереження єдиного соціального простору у всіх регіонах країни, тобто державні 
мінімальні стандарти повинні знайти своє відображення в державному та місцевих бюджетах і сприяти 
вирівнюванню соціального забезпечення громадян у розрізі областей, районів та інших адміністративних 
одиниць. 
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Постановка проблеми. У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення 

рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. Якість - комплексне поняття, що характеризує 
ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг тощо. 

 Рівень розвитку підприємства та величина його прибутку залежить, в першу чергу, від якості продукції. 
Якість як економічна категорія відображає сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її 
придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Тому для кожного підприємства 
принципово важливо постійно підвищувати та удосконалювати рівень якості. В умовах розвитку міжнародної 
торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і 
внутрішньому ринках повністю залежить від того, на скільки їх продукція або послуги відповідають стандартам 
якості. 

Проблеми якості  є універсальними і характерними для усіх без винятку країн світу, вони набувають 
нової, особливої актуальності по мірі поглиблення ринкових відносин, загострення конкуренції, зменшення 
протекціоністських заходів держави. 

В сучасних умовах в Україні якість продукції і послуг, їхня безпека відіграють все більшу роль в 
економіці країни. Саме тому вихід із кризового стану виробництва лежить на шляху якнайшвидшого освоєння 
конкурентноздатної продукції, суворого дотримання технічних параметрів виробництва, впровадження 
ефективним систем управління якістю. 

  Аналіз досліджень і публікацій. Проблема управління якістю активно досліджується науковцями на 
пострадянському просторі, у т.ч. і в Україні. Значний внесок в розвиток теорії управління якістю зробили А. 
Глічев, В. Панов, Г. Азгальдов, В. Версан, Ю. Адлер, Р. Бичківський, П. Калита, А. Вакуленко, М. Шаповал, Ю. 
Койфман, Ю. Адлер  та інші. Проте недостатньо дослідженим залишаються питання впливу якості на діяльність 
підприємства, необхідна подальша розробка термінології в галузі якості, передусім з позицій функціонування 
підприємства як організаційної структури. 

Мета статті – уточнити визначення поняття «якість продукції», розглянути чинники формування якості 
продукції, визначити напрямки підвищення якості продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей, що зумовлюють її здатність задовольняти певні 

потреби споживачів відповідно до свого призначення. Кожний виріб має свої конкретні властивості, які 
відображають його корисність і здатність задовольняти потреби людини. Корисність того чи іншого виробу 
відображає його споживчу вартість, тобто має бути оціненою за її якісними показниками. Таким чином, 
споживча вартість і якість виробів тісно пов'язані між собою. Підвищення якості продукції, як і інші економічні 
категорії – підвищення ефективності людської праці, розвитку науки і техніки, є відображенням історичного 
процесу. 
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У ринкових умовах господарювання споживач продукції, незалежно чи юридична, чи фізична особа, 
самостійно вирішує, яку продукцію або товар придбати. Тому на споживчий попит на товар впливають значною 
мірою якісні показники того чи іншого виробу (зовнішній вигляд, оформлення, гарантії на товар), реклама, 
можливе його обслуговування тощо. 

Для підтримання високої якості та конкурентоспроможності готової продукції на підприємстві необхідно 
постійно впроваджувати новітні технології та одночасно постійно контролювати якість продукції в процесі 
технологічного циклу. Однак процес контролю має супроводжуватись певними методиками контролю, 
класифікацією видів браку та відповідними організаційними прийомами його усунення. 

Під якістю продукції розуміють також сукупність властивостей та характеристик продукту, котрі надають 
йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. Таке визначення наведено в стандарті 
ICO і є найбільш поширеним в країнах з розвиненою економікою. У 1986 р. в межах ІСО були сформульовані 
терміни щодо якості для всіх галузей бізнесу і промисловості, а у 1994 р. ця термінологія була уточнена. За цим 
останнім підходом стандартизованим є визначення якості, за яким дана категорія є сукупністю характеристик 
об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби  

На сучасному етапі якість продукції — це поняття, яке характеризує параметричні, експлуатаційні, 
споживчі, технологічні, дизайнерські властивості виробу, рівень його стандартизації та уніфікації, надійність і 
довговічність. Як економічна категорія якість відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її 
придатності задовольняти потреби людини . 

Узагальнюючи наведені підходи, вважаємо, що якість продукції – це сукупність функціональних, 
естетичних і економічних властивостей, які відповідають конкретним потребам споживачів. Принциповою 
особливістю такого визначення є  врахування проявлення властивостей продукції в певних умовах споживання. 
Мається на увазі, що якість продукції виявляється не в самих властивостях, а в тому, в якій мірі вони 
задовольняють певні потреби споживачів. Тим не менше, такий підхід, за останніми положеннями теорії 
менеджменту повинен бути доповнений з урахуванням потреб формування активної позиції вивчення та 
прогнозування вимог споживачів, формуючи тим самим культуру споживання.  

Основним результатом розвитку світового підприємництва у 80-х рр. ХХ ст. стало домінування 
конкуренції не цін, а якості: 80% покупців приймали рішення про покупку, звертаючи увагу в першу чергу на 
якість продукції. Таким чином, конкурентоспроможною могла стати лише продукція, яка мала, при інших рівних 
умовах і меншій виробничій собівартості, вищу якість. Дана ситуація дозволила аналітикам обґрунтувати термін 
„нова конкуренція”  У продовження даної дискусії слід відзначити формування потужного інституційного 
напрямку аналізу і моделювання соціально-економічних систем за нових умов конкуренції, що не може 
ігноруватися в країнах транзитивної економіки, де нові інститути економічної стабілізації і зростання будуються 
на фундаменті принципово нового розуміння значення категорії „якість”. 

Забезпечення належної якості продукції - це вимога часу, сучасної дійсності, коли будь-який товар 
задовольняти споживача не може, як це було при командно-адміністративній системі. У нинішніх умовах 
споживач продукції є регулятором її рівня виробництва і попиту на ринку. 

Якість продукції формується під впливом таких важливих чинників: 
- активне прагнення підприємств до оперативного використання досягнень науково-технічного 

прогресу; 
- ретельне вивчення вимог внутрішнього і міжнародного ринків, а також потреб різноманітних категорій 

споживачів; 
- інтенсивне використання творчого потенціалу персоналу через навчання, виховання, систематичне 

підвищення кваліфікації, різноманітну мотивацію матеріального та морального характеру. 
Важливими властивостями для оцінки якості є: 
1) технічний рівень, що відбиває матеріалізацію в продукції науково-технічних досягнень; 
2) естетичний рівень, що характеризується комплексом властивостей, пов'язаних з естетичними 

відчуттями і поглядами; 
3) експлуатаційний рівень, пов'язаний з технічною стороною використання продукції (догляд за 

виробом, ремонт і т.п.); 
4) технічна якість, що припускає гармонічне ув'язування передбачуваних і фактичних споживчих 

властивостей в експлуатації виробу (функціональна точність, надійність, тривалість терміну служби). 
Підвищення якості продукції повинно базуватися на основі розробки комплексної, взаємопов’язаної 

системи технічних, організаційних, економічних і соціальних та мотиваційних заходів, що забезпечують 
необхідний рівень якості на всіх стадіях виробництва і споживання продукції. Важливою умовою при їх 
формуванні є досягнення “господарського ефекту” за рахунок зменшення вартості виробів . 

Тому вважаємо доцільним впровадження заходів по підвищенню якості продукції одночасно: 
1.  за технологічним напрямком: 
- техніко-технологічна досконалість виробництва (використання досягнень науки і техніки в процесі 

проектування виробів, удосконалення застосування стандартів і технічних умов); 
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- досконалість засобів виробництва (запровадження новітніх технологій, забезпечення належної 
технологічної оснащеності виробництва); 

- удосконалення системи контролю за якістю сировини, матеріалів, готової продукції; 
2. за економічним напрямком: 
- ефективність управління витратами на якість; 
- рівень інвестиційного забезпечення модернізації; 
- ефективність системи логістики; 
3. за організаційним напрямком: 
- формування організаційної культури та філософії організації; 
- використання ефективної системи мотивації; 
- лідерство та фахова компетентність середнього та вищого менеджменту; 
- якість промислово-виробничого персоналу; 
- дотримання технологічної дисципліни; 
- проведення сертифікації продукції і послуг згідно міжнародних сертифікатів. 
Висновки. Якість продукції значною мірою визначається ефективністю системи управління якістю на 

підприємстві та належною організацією самого виробничого процесу. Все більше підприємств розуміють 
необхідність суворого дотримання стандартів системи управління якістю та вимог належної виробничої 
практики. 

Система управління якістю, що побудована згідно з принципами Загального управління якістю, 
передбачає постійне вдосконалення маркетингової діяльності фірми, поліпшення якості продукції і задоволення 
потреб усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому за 
рахунок створення відповідного менеджменту на підприємстві. 

Як свідчить вітчизняний та світовий досвід, застосування систем якості надає підприємствам 
можливість істотно підвищувати ефективність своєї діяльності, забезпечувати споживачів продукцією і 
послугами, що відповідають потребам і вимогам законодавства. Створення ефективних систем якості, 
орієнтованих на впровадження сучасного досвіду в галузі організацій та технологій, забезпечує стійке 
становище підприємств на ринку.  
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                                                     ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ 

 Автор: Гулівата О.В. 
Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Гусаріна Н. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу 

створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеного матеріального та духовного блага 
виражається у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. 

Оплата праці – це трудовий дохід працівника в залежності від кількості та якості затраченої їм 
суспільно корисної праці. Оплата праці здійснюється  у вигляді заробітної плати працівників, яка включається у 
фонд заробітної плати.  

Заробітна плата — один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах 
своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Це 
один з основних стимулів та мотиваторів праці. 

Особливу актуальність придбало питання підвищення ефективності оплати праці на підприємстві. 
У 1990-х рр. – ХХІ ст. питання ефективності праці поглиблено досліджували вчені-економісти України 

та Російської Федерації: С.Й. Радомський, В.М. Гончаров, О.В. Додонов обґрунтували залежність рівня 
заробітної плати від ефективності праці з урахуванням чинників, що впливають на ефективність виробництва; 
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В.Н. Гончаров, В.В. Дорофієнко, С.Й. Радомський, М.С. Радомська, А.В. Путинцев, В.Г. Пеннер, О.В. Додонов 
визначили поняття ефективність праці як одного з найважливіших показників у загальній системі оцінки якості 
трудового життя в контексті гуманізації праці; Д.П. Богиня, О.А. Грішнова висвітлили відмінності між поняттями 
ефективність і продуктивність праці та визначили методи їх вимірювання. 

Організація оплати праці на підприємстві повинна забезпечувати: точний розрахунок заробітної плати 
кожного робітника відповідно до кількості і якості витраченої праці, що забезпечується формами і системами її 
оплати, правильний розрахунок утримань із заробітної плати; контроль за дисципліною праці, використанням 
часу і виконанням норм виробітку робітниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту 
продуктивності праці, витратою фонду заробітної плати (фонду споживання) і т.д.;  

Для визначення структури і динаміки фонду оплати праці проведено спеціальні розрахунки, які 
наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Структура і динаміка фонду оплати праці працівників 

 
 
Існують 2 форми оплати праці - погодинна і відрядна. При погодинній заробіток залежить від кількості 

відпрацьованого часу і тарифної ставки (зарплата за одиницю часу); при відрядній - від кількості виробленої 

продукції і розцінок (зарплата за одиницю продукції) на неї. 
З метою підвищення ефективності суспільного виробництва система заробітної плати повинна 

стимулювати зацікавленість робітників, спеціалістів і службовців у результатах праці, сприяти розповсюдженню 
диференціації оплати праці залежно від її кількості та якості, раціональному витрачанню коштів на заробітну 
плату, дотримання встановлених співвідношень між зростанням продуктивності праці та середньої заробітної 
плати. 

Система заробітної плати має відповідати вимогам прискорення науково-технічного прогресу, переходу 
на інтенсивні методи господарювання, поліпшення якості продукції. 
Фонд оплати праці є важливою складовою будь якого підприємства. Так як на будь якому підприємстві, навіть 
на автоматизованому, працюють робітники, яким потрібно виплачувати заробітну плату, оскільки, як відомо, 
саме заробітна плата є єдиним стимулом праці працівників. 
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2009р. 
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2010р. 

1. Середньорічна чисельність, 
осіб 

208 205 235 27 30 

2. Фонд оплати праці працівників 
– всього, тис. грн. 
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з нього: 
- надбавки та доплати до 

тарифних ставок та посадових 
окладів 

75,7 198,8 120,3 44,6 -78,5 

- премії 430,4 360,2 429,5 -0,9 69,3 
- виплати внаслідок зростання 

споживчих цін 
48,1 35,7 34,8 -13,3 -0,9 

- матеріальна допомога 65,0 49,2 36,2 -28,8 -13 

- оплата щорічних і додаткових 
відпусток 

357,2 357,6 356,8 -0,4 -0,8 
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         ПОДАТОК НА БАГАТСТВО В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ 

 Автор: к.е.н., доц. Свердан М. М. 
Університет економіки та права «КРОК» 

Світове господарство в процесі еволюції пройшло два етапи: інтернаціоналізації та економічної інтеграції 
і зараз перебуває на третій стадії – економічної глобалізації.  

Інтернаціоналізація світового господарства розпочалась ще в XVIII XIX ст. в період промислової 
революції. Інтернаціоналізація господарського життя – об’єктивний процес появи і розвитку економічних зв’язків 
між національними господарствами різних країн, що охоплює всі сфери суспільного відтворення й прогресу. 
Суть економічної інтернаціоналізації полягає в зближенні національних економічних систем шляхом посилення 
процесів господарської співпраці та взаємозалежності між країнами міжнародного товарообороту та робочої 
сили, а також – руху капіталів. Інтернаціоналізація господарського життя супроводжується інтернаціоналізацією 
національних господарських механізмів (здійснення узгодженої фінансово-кредитної, валютної та інших форм 
політики, в тому числі – податкової політики).  

Економічна глобалізація – новий рівень інтернаціоналізації та міжнародної економічної інтеграції, що 
характеризується інтенсифікацією та новою якістю внутрішніх міжнародних господарських зв’язків. Економічна 
глобалізація характеризується, насамперед, інтернаціоналізацією господарського життя. Це – також 
об’єктивний процес (аналогічно інтернаціоналізації) виникнення та розвитку господарських відносин між 
економіками різних країн, що охоплює всі сторони економічного життя суспільства. Економічна глобалізація 
проявляється у поглибленні процесів обміну товарами і послугами, динамічною міграцією робочої сили, а 
особливо – в розширенні міжнародного руху капіталів.  

Світова економічна глобалізація – це певний процес міжнародної господарської інтеграції та уніфікації. 
Водночас, розгортання процесу глобалізації відмічається суперечливим характером впливу на національні 
економіки та на весь перебіг сучасного світового господарського розвитку. З одного боку, економічна 
глобалізація суттєво розширює можливості окремих країн щодо використання й оптимальної комбінації 
різноманітних ресурсів, їхньої більш глибокої і всебічної участі в системі міжнародного поділу праці, а з іншого – 
глобальні економічні процеси істотно посилюють конкурентну боротьбу, спричиняють маніпулювання значними 
фінансовими та інвестиційними ресурсами, що становить реальну потенційну загрозу для країн з низькими та 
середніми доходами.  

Наслідки економічної глобалізації в індустріально розвинених країнах є різними – позитивними та 
негативними. Урядам стає все важче реалізувати цілі соціального добробуту, адже мобільність капіталу знижує 
ефективність трудового законодавства і стандарти праці. Одним із критеріїв визначення якісної характеристики 
процесу економічної глобалізації як особливої стадії розвитку та вдосконалення міжнародної господарської 
взаємодії країн є масштаби міждержавного руху капіталу.  

З господарською інтернаціоналізацією пов’язана така риса економічної глобалізації, як посилення 
відкритості національних економік, що сприяє скороченню перешкод в системі міжнародних потоків капіталів. 
Разом з цим, важливою особливістю сучасності є зростання взаємозалежності економік різних країн, швидкий 
розвиток інтеграційних процесів, інтенсивний перехід цивілізованих країн від замкнутих національних 
господарств до економіки відкритого типу. Незважаючи на це, економіка кожної країни є в достатній мірі 
“закритою”, з власними господарськими устоями та принципами.  

Глобалізація економіки означає процес все більшої світової економічної інтеграції, головними рушійними 
силами якого є, в тому числі, лібералізація руху капіталів. Процеси світової економічної інтернаціоналізації 
(лібералізація) намітили важливий орієнтир – на вільне переміщення та залучення капіталу. Однак, в цьому 
контексті акцентується увага на капітал, який спрямовується в середовище підприємництва. Хоча бізнес – не 
єдина сфера розміщення капіталу. Існує також приватний капітал, що належить індивідам (не підприємцям), що 
визначається як “багатство”. Значні капітали та доходи, які ними генеруються, часто шукають шляхи не тільки з 
найбільш оптимального їх розміщення та інвестування, але й уникнення (ухилення) від оподаткування. В 
умовах економічної інтернаціоналізації (глобалізації) та лібералізації руху капіталів (багатства) в сучасних 
умовах це питання є актуальним, доволі складним та проблематичним з позиції його практичного вирішення.  

Як правило, часто в центрі уваги оподаткування на міжнародному просторі найбільш поширеними 
сьогодні є такі питання:  

- міжнародний рух доходів та їх оподаткування [1];  
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- подвійне оподаткування [2];  
- оподаткування транснаціональних корпорацій [3];  
- трансфертне ціноутворення та оподаткування [4];  
- офшорні фінансові центри, а також вільні економічні зони [5].  
Міжнародні податкові відносини – це стосунки між країнами, що взаємно врегульовують сфери 

застосування норм податкового законодавства. Вони можуть регулюватися в одно-, двох- та багатосторонньому 
порядку. Таке регулювання застосовують переважно відносно прибуткових податків, які розраховуються на 
основі суми загальних доходів платника податків. Міжнародні податкові відносини, які регулюються в 
односторонньому порядку, визначають податкові режими для осіб, які мають доходи або здійснюють комерційну 
чи ділову діяльність за кордоном. Двосторонні та багатосторонні міжнародні податкові угоди передбачають: 
ідентичність суб’єктів та об’єктів (доходів чи їх джерел) оподаткування, їх підпорядкованість податковій 
юрисдикції різних держав, одночасність оподаткування, відмінності в правилах і методиці обчислення 
оподатковуваного доходу в цих країнах. Особливо важливе значення мають податкові угоди, що стосуються 
податків на доходи і капітал.  

Цікавою в цій справі є концепція безстороннього оподаткування, запропонована Р.Л. Дернбергом. 
Концепція безстороннього міжнародного оподаткування припускає встановлення системи безсторонніх норм 
оподаткування, які б не змогли діяти ні проти, ні на користь будь-якого виду діяльності. Податкова система 
повинна залишатися на задньому плані, а рішення про інвестування та господарську діяльність повинні 
прийматися без їх прив’язки до оподаткування. Ця концепція містить три основні правила: (1) неупередженість 
до експорту капіталу (податкова система буде відповідати цьому правилу, якщо платник податку, вибираючи 
між інвестуванням у себе в країні чи за кордоном, не матиме будь-якого впливу в питаннях оподаткування, 
завдяки чому буде можливість приймати рішення про інвестування не на податкових чинниках, а на підставі 
ділових інтересів; до ефективного розподілу використання капіталу може призвести неупередженість до 
експорту капіталу та ідеальна конкуренція); (2) неупередженість до імпорту капіталу (це правило буде 
виконаним, якщо всі платники податків будуть обкладатись податком за однією ставкою); (3) національна 
неупередженість (стосовно цього правила, то загальний дохід (прибуток) з капіталу, котрий розподіляється між 
бюджетом та платником податків, повинен бути однаковим і не залежати від того, в якій країні інвестовано 
(розміщено) капітал) [6]. В цій ситуації, що очевидно, увага зосереджена на підприємницькому капіталі.  

Кожній країні притаманна своя специфіка податкової системи, внаслідок чого вони є унікальними. Попри 
це, в міжнародному оподаткуванні відсутні принципи оподаткування приватного багатства. Якщо податок на 
багатство існує в одній країні, то в іншій він може бути відсутній (на відміну від інших видів податків, що є в 
центрі міжнародних податкових угод). Отже, приватна власність індивіда може взагалі не оподатковуватись, 
якщо вона буде переміщена в країну, де немає податку на багатство. Це створює потенційні можливості 
власникам запобігти оподаткуванню багатства в країні з більш сприятливими податковими умовами та меншим 
податковим навантаженням – без справляння податку на багатство.  

Розбіжність підходів до вирішення тих чи інших питань оподаткування в різних країнах призводить до 
виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з міжнародним подвійним оподаткуванням, а також з так званим 
“антиоподаткуванням”, що виступає як антипод міжнародного подвійного оподаткування та виникає внаслідок 
невідповідності податкових систем різних країн, коли жодна з держав не визнає будь-якого платника податку чи 
об’єкт в якості “своїх”. Якщо подвійне оподаткування призводить до зайвого (надмірного) оподаткування, то 
антиоподаткування – до його зменшення чи й взагалі відсутності. Антиоподаткування використовується в цілях 
уникнення сплати податків шляхом перенесення бази оподаткування в країну з більш низьким рівнем податків 
або відсутністю окремих видів податків.  

Враховуючи тенденцію до зростання приватної власності та нагромадження багатства, доцільно 
запроваджувати національні податки на багатство та врегульовувати їх в міжнародному масштабі [7].  

 
Список використаної літератури:  

1. Arnold B.J. International tax primer / edited by Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre. – Boston; The Hague: 
Kluwer Law International, 1995. – xii, 149 p.  

2. Hines J.R. International taxation / edited by James R. Hines, Jr. – Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 
2007. – xviii, 557 p.  

3. Isenbergh J. International taxation / edited by Joseph Isenbergh. – New York: Foundation Press, 2000. – xv, 262 
p.  

4. Kingson C.I. International taxation / edited by Charles I. Kingson with Cynthia A. Blum. – New York: Aspen Law & 
Business, 1998. – xxxii, 739 p.  

5. Lymer A. The international taxation system / edited by Andrew Lymer and John Hasseldine. – Boston: Kluwer 
Academic Publishers, 2002. – xiii, 319 p.  

6. Doernberg R.L. International taxation in a nutshell; 10th ed. / edited by Richard L. Doernberg. – St. Paul: West 
Academic Publishing, 2016. – xlii, 630 p.  



 

 
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМИ. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

  
 

80 

7. Свердан М.М. Податок на багатство в системі фіскальних важелів держави розподілу суспільних доходів / 
М.М. Свердан // Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем: 
монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної, д-ра екон. наук С.А. Навроцького. – 
Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – С. 141-153.  

 
УДК 336.14 

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Автор: Довбня О. 

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

 
Застосовування в Україні системи формування доходів місцевих бюджетів та фінансування видатків є 

досить недосконалою: обсяги функцій і повноважень, які покладаються на місцеві органи влади, не 
відповідають фінансовим можливостям їх реалізації; широкий перелік задекларованих державою соціальних 
зобов’язань не узгоджуються з наявними фінансовими ресурсами; має місце нечітке розмежування 
повноважень між органами державної та місцевої влади. 

Переваги при застуванні Програмно-Цільового Методу як інструменту планування видатків та 
формування бюджету. Ефективне використання бюджетних коштів - є важливою проблемою, особливо в 
умовах обмеженості бюджетних ресурсів. У цих умовах першочерговим завданням стає визначення пріоритетів 
при розподілі бюджетних ресурсів, виявленням джерел фінансування витрат та контроль за цільовим й 
ефективним використанням коштів. Досягнення цих завдань можливо при застосуванні  ПЦМ формування 
бюджету. 

Застосування програмно-цільового методу при складанні бюджету не тільки кардинально змінило 
ідеологію бюджетного процесу, а й дозволило підвищити його ефективність, тому що: 

А) процес формування бюджету починається з зосередження уваги на результатах, які необхідно 
досягти в державному секторі; 

Б) а потім - на ресурсах, необхідних для досягнення цих результатів. 
Застосовуємо ПЦМ на рівні місцевих бюджетів. Програмно-цільовий метод бюджетування є методом 

управління бюджетними коштами, відповідно до якого система планування та використання бюджетних коштів 
орієнтована на досягнення конкретних результатів, що дає змогу покращити якість державних послуг та 
забезпечити оптимальний розподіл бюджетних ресурсів в умовах їх обмеженості. 

У разі застосування ПЦМ у бюджетному процесі використовується Типова програмна класифікація 
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ / ТКВКБМС), 
затверджена наказом № 1195. 

У разі ухвалення рішення про застосування ПЦМ головні розпорядники розробляють проекти паспортів 
бюджетних програм і подають їх на затвердження місцевому фінансовому органу. Вимоги щодо порядку 
складання паспортів містяться у Правилах № 836. 

 
Список використаної літератури 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. 
2. Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів, затверджені наказом МФУ від 02.08.2010 р. № 805. 
3.  Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» від 23.05.2007 р. № 

308-р. 
4.  Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 

затверджені наказом МФУ від 26.08.2014 р. № 836. 
5.  Наказ МФУ «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / 
Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 
застосовують програмно-цільового методу» від 02.10.2014 р. № 1195. 

6.  Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836. 

7. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою КМУ від 30.11.2011 р. 
№ 1242. 



 

 
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМИ. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

   
81 

 
СЕКЦІЯ № 4 

ОБЛІК І ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ І ЕКОНОМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ 

 
 
УДК 657.6 
                            ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 Автор: Малярчина В. Д. 
Науковий керівник: к.е.н. доц. Каткова Н.В, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
В сучасних умовах, коли триває процес глобалізації та інтернаціоналізації економіки,  не можуть 

залишатися без змін господарські зв’язки вітчизняних суб’єктів господарювання. Зокрема, виникає необхідність 
перегляду та уточнення принципів формування активів підприємства. Пріоритетності серед існуючих набувають 
нематеріальні активи. Адже доведено, та і очевидним є той факт, що збільшення обсягів виробництва та 
реалізації конкурентоспроможної продукції на вітчизняному та світовому ринках усе більшою мірою потребують 
використання науково-технологічних знань, різних видів інновацій як результатів інтелектуальної діяльності 
людини. Так, іноземні науковці переконують, що «...успіх корпорації залежить більшою мірою від 
інтелектуальних можливостей системи, чим від фізичних активів». [1] 

Розуміння поняття «нематеріальні активи» в різних країнах, загалом, не відрізняється. Критеріями 
зарахування до такого виду активів є відсутність матеріальної форми, довгостроковість використання і здатність 
приносити дохід. 

Відмінності ж спостерігаються на рівні складу нематеріальних активів, їх відображення в балансі, 
визначення терміну використання. Наприклад, в обліку окремих країн, на відміну від українського обліку, до 
складу нематеріальних активів відносяться організаційні витрати (витрати на створення підприємства, на 
рекламу, випуск акцій). 

Із міжнародної практики обліку нематеріальних активів в Україні найменше розповсюджений термін 
«ціна фірми» або «гудвіл», який в основному означає добру репутацію фірми. Між вартістю підприємства і 
чистою вартістю його майна завжди існує різниця, яка і є гудвілом. Вона може бути позитивна і негативна. [2] 

В економічній літературі гудвіл визначають як сукупність нематеріальних активів, зокрема таких як 
фірмове найменування, компетенція персоналу, наявність системи мотивації персоналу та унікальних програм 
професійної підготовки, сприятливі контракти, ефективна організація управління, система якості, бази даних, 
сприятливий або пільговий нормативно-правовий режим роботи підприємства тощо, наявність яких забезпечує 
додаткові переваги на ринку та отримання підприємством доходів та прибутку. [3] 

Найпопулярнішими принципами виділення класифікаційних ознак нематеріальних активів є віднесення 
їх до маркетингу, інженерної діяльності, технологій, обробки даних, сфери творчої (інтелектуальної) роботи, 
роботи з клієнтами, контрактами, людьми, земельними ділянками та «гудвілом». [4] 

Отже, ідентифікація нематеріальних активів настільки широка, наскільки креативна сама думка 
дослідника. Проте на сьогодні найвдалішою класифікацією нематеріальних активів підприємства можна 
вважати таку:  

 ринкові — знання про продукт і цільовий ринок, бренд, гудвіл, ділове співробітництво, ліцензійні та 
франчайзингові угоди і т. ін.; 

 організаційно-правові — права на об’єкти промислової власності, авторського та суміжного права, що 
становлять ефективну базу корпоративних відносин і компетенцій у межах обраного напряму 
діяльності; 

 інтелектуальні — освіта, кваліфікація, навички і знання співробітників; 
 інфраструктурні — бізнес-культура, концепції управління та управлінські процеси, взаємовідносини 

тощо. [5] 
Нематеріальні активи є однією з найважливіших і найзначиміших складових багатьох великих і 

найпотужніших світових компаній, вони є основою для їх присутності, конкурентоспроможності та домінування 
на ринку, а також забезпечення постійної прибутковості провідних корпорацій. [6] 

Отже, можна сказати, що вартість активів компанії є одним з ключових показників, що впливають на 
рівень капіталізації підприємства. Проте, існують проблеми з визначенням і відображенням вартості цих активів. 
Оскільки з матеріальними активами все достатньо просто, то визначення вартості нематеріальних активів 
викликає деякі труднощі. Проблеми ідентифікації всіх нематеріальних активів криються, в першу чергу, 
невизначеності їх складу. Однією з головних являється проблема постановки на баланс результатів 
інтелектуальної діяльності, які ще не отримали правового статусу об’єкта інтелектуальної власності, готового до 
використання. У вітчизняному правовому полі відсутні норми по керуванню цими об’єктами, можливість їх 
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визнання і оцінки як нематеріальних активів. В українській господарській практиці нематеріальні активи та 
інтелектуальна власність до останнього часу не розглядалась з точки зору джерела значних переваг у 
конкурентній боротьбі. Проте, за останній рік ставлення до цього дещо змінилося і багато вітчизняних компаній 
змінюють свою точку зору на даний предмет і починають використовувати інструменти управління 
нематеріальними активами. 
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На сьогоднішній день в умовах жорстокої ринкової економіки фінансові інвестиції є невід’ємною 

основною частиною будь-якого підприємства, які забезпечують його розвиток. При постійних змінах ринкових 
умов підприємство повинно мати дієву схему використання фінансового інвестування, основою якої є – облік, 
аналіз та оцінка фінансових інвестицій фірми. 

В сучасних реаліях підприємство не може існувати без фінансової підтримки. Такою підтримкою, як 
правило, виступають довгострокові фінансові інвестиції. Довгостроковими фінансовими інвестиціями 
виступають інвестиції понад один рік, а також усі інші інвестиції, котрі не можуть бути вільно реалізовані у будь-
який момент [1]. 

Проблеми обліку фінансових інвестицій були розглянуті такими вченими як А.Д. Шеремет, В.В. Бабич, 
С.Ф. Голова, М.І. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, В.І. Ефіменко, Дональд І. Кізо, але нажаль проблеми були висвітлені 
не до кінця і все ще потребують глибоко вивчення та вирішення. 

Перш за все проблемою вже є порушення певних вимог Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  
12 "Фінансові інвестиції". Серед таких порушень можна виділити порушення при класифікації (якщо 
класифікація буде невірно визначена, її потрібно буде виправити з усіма змінами на останню звітну дату) та 
оцінки фінансових інвестицій (при якій не враховуються усі необхідні витрати до первісної оцінки, при такому 
порушенні на суму цих витрат робиться виправлення) [2]. 

Наступною проблемою є недоцільний застій прибутку на невідомий час з яким нічого не можна зробити 
згідно п. 14 П(С)БО 12: «Якщо   інвестор   (контрольний   учасник,   асоційоване підприємство) придбав активи 
відповідно в спільного, асоційованого підприємства,  то  сума прибутку (збитку) об'єкта інвестування від цієї  
операції,  що  припадає  на частку інвестора, відображається лише  після  перепродажу  цих  активів іншим 
особам або в періодах амортизації  придбаних  необоротних  активів» [2].  

Також відсутній точний перелік факторів та при яких умовах відбувається зміна балансової вартості 
інвестицій та емісійного доходу об’єкта інвестування в п. 12 П(С)БО 12 [2]. 

Ще найбільшою проблемою в обліку підприємства є недостатнє висвітлення довгострокових 
інвестиційних процесів, які дають суттєві інвестиційні доходи, недостовірність інформації, а вартість фінансових 
інвестицій, більше ніж будь-яких інших активів підприємства зазнають змін [3]. 

Висновок. З усього вищесказаного бачимо, що основні проблеми обліку довгострокового фінансового 
інвестування починаються з Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  12 "Фінансові інвестиції", яке 
потребує переробки та вдосконалення щодо сучасних умов соціально-економічного стану економіки, отримання 
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чіткої та достовірної інформації та більш повної характеристики інвестиційних процесів підприємства в обліку і 
звітності. 
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