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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
УДК 330.341.424 

Можливості створення індустріальних парків на Миколаївщині 
Автори: Гурченков О.П., Гришина Н. В., Мандра О.Є. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Кількість індустріальних парків (ІП), створених на теренах розвинених країн, свідчить про те, що 
індустріальний парк виступає одним з найефективніших шляхів залучення інвестицій – як національних, так і 
іноземних, а це в свою чергу веде до потужного економічного зростання міста, регіону і країни в цілому.  

На даний час ІП бурхливо розвиваються в азіатському регіоні  та продовжують свій розвиток в Європі про, 
що свідчить їхня кількість. Наприклад, в Турції на сьогодні 264 ІП, в Польщі в чотирнадцятьох спеціальних 
економічних зонах функціонують більше 300 ІП, в Угорщині – 206 ІП, в Німеччині функціонують більш за 200 
технопарків, а в США – більше 400, в Росії – 51 функціонуючих ІП і планується створення ще 200 [1]. За 
останнє десятиріччя ІП почали активно розвиватися в країнах Азіатського регіону, Східної Європи і в 
Прибалтиці. 

Згідно з Законом України «Про індустріальні парки», ІП – це територія площею від 15 га до 700 га, 
забудована виробничою інфраструктурою і комунікаціями, на якій розташовані підприємства, або будуть 
побудовані [2]. Тобто в основі створення індустріального парку лежить одне чи декілька діючих підприємств, 
або побудовані нові малі, середні підприємства, які в межах ІП утворюють ефективний функціональний 
комплекс різноспрямованої спеціалізації. Високий рівень кооперації між підприємствами створює добрі умови 
для своєчасної модернізації та реконструкції, швидкої реакції на вимоги ринку. А синергетичний ефект, який 
має місце, забезпечує значне підвищення їх рентабельності та конкурентоспроможності.  

Одним із регіонів України, вдалим до розташування ІП, є Миколаївщина. Адже м. Миколаїв, 
Первомайський та Очаківський райони – мають розвинуту інфраструктуру та достатню кількістю 
кваліфікованої робочої сили. На квітень 2016 року в Миколаївській області зареєстровано 2,6% безробітних у 
відношенні до населення працездатного віку, які можуть зайняти додаткові робочі місця [3]. Регіон славиться 
потужним промисловим, науковим, трудовим, інфраструктурним потенціалами, має розгалужену транспортну 
систему (залізничний, автомобільний, водний та повітряний транспорт), розвинені морські та річкові порти. 
Його вдале логістичне розташування, наявність вільних земельних площ, розвинена інфраструктура, 
кваліфікована робоча сила, а, головне, бажання та готовність міської влади до співпраці, завжди 
приваблювали інвесторів. Створення на Миколаївщині індустріальних парків відкриває широкі горизонти 
економічного зростання. 

Економічне зростання Миколаївської області за рахунок підприємств, які входять до ІП, полягатиме у 
збільшенні обсягів виробництва, якісних зміни у виготовленні продукції та наданні послуг. Все це вплине, на 
нашу думку, на ринкову кон’юнктуру, провокуючи до змін фірм-конкурентів збільшить об’єми експорту та 
імпорту до різних областей країни та зміцнить внутрішній ринок.  

Особливе місце у створенні індустріального парку і ефективності його діяльності посідають органи 
державного та місцевого самоврядування, маючи комплекс впливових інструментів: вибір території для 
створення ІП здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а також за рахунок залучених 
інвестицій, надання податкових пільг, надають інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів 
створення і керуючих компаній, забезпечує надання керуючим компаніям та ініціаторам створення - суб’єктам 
господарювання за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік, 
безвідсоткових кредитів (позик), цільового фінансування на безповоротній основі для облаштування ІП. 

В 2013 р. у м. Миколаєві були певні спроби створення ІП. У 2014 р. ІП був зареєстрований, однак 
політична криза в державі стала несанкціонованим мораторієм для його функціонування.  

Наявні територій, які повністю або частково мають інфраструктуру та комунікаційне забезпечення в м. 
Миколаєві та області придатні для створення ІП, які наведені у таблиці 1.  

На наш погляд, створення на цих територіях ІП – це шлях до пришвидшення економічного розвитку 
регіону. 

Зареєстрований ІП в м. Миколаєві, а також перспективи їх збільшення стали окремою мотивацією 
вкладення іноземних інвестицій. Так надходження іноземних інвестицій в Миколаївську область за 2015 р. 
відбулось за такими країнами: Кіпр - 100,2 млн.дол. США, Нідерланди – 30,1 млн.дол. США, Австрія – 25,4 
млн.дол. США, Швейцарія – 14,3 млн.дол. США, Бельгія – 10,9 млн.дол. США, Віргінські острови (Брит.) – 8,7 
млн.дол. США [3]. 
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Таблиця 1 
Території в Миколаївській області, які придатні для створення ІП 

 
Отже, всі вищенаведені передумови дозволяють створити декілька індустріальних парків на базі вільних 

земельних ділянках Миколаївської області Очаківського та Первомайського районів.  
Висновок. ІП не лише у розвинутих, але і в країнах, що розвиваються є невід'ємною частиною 

економічного розвитку. Створення ІП потребує державного  стимулювання та підтримки, механізму 
ефективної співпраці місцевих і державних органів влади з підприємствами, залучення та пошуку потенційних 
інвесторів. 

Список використаних джерел: 
1. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор 
економіки через індустріальні парки» (19.08.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1631.html 

2.Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 р. № 5018-VI // [Електроннийресурс] .–Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5018- 

3.Головне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // 
http://www.mk.ukrstat.gov.ua. 
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та-
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кана-
ліза-
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тиля-
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ПП 
«Моно-
літ» 

м.Мико-
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вул. 
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УДК 336.13+351.72+004 
Актуальні перспективи використання інноваційних фінансових технологій  

в антикорупційно орієнтованому публічному управлінні 
Автор: Зінченко А.І. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Одним з наріжних каменів, що лежать в основі евроінтеграційного процесу є боротьба з корупцією. 

Фундаментальною сферою, що безпосередньо впливає на становлення демократії в сучасному суспільстві, є 
фінансова сфера, у т.ч. сфера державних фінансів, бюджетна сфера. По даним Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України збитки від корупції й неефективного використання бюджетних коштів в сфері  
державних закупівель становлять близько 20% від річного обсягу, що складає близько 50 млрд гривень у рік 
[1]. За оцінкою Міністра юстиції України П.Петренко, в 2013 році Державний бюджет недоодержав через 
корупцію близько 300 млрд. грн. (що майже дорівнює величині самого бюджету) [2]. Звіт з гармонізації 
договірних процедур в рамках діючого Українського законодавства про державні закупівлі з процедурами ЄС 
2014 року [3] прямо вказував, що особливістю договірних (переговорних) процедур є те, що вони загалом 
зменшують або усувають конкуренцію – в особливих випадках ці процедури слушно відомі під назвою 
«закупівля в одного учасника». Таким чином, згідно з договірною процедурою, замовник, як правило, 
консультується з суб’єктами економічної діяльності про свій вибір і узгоджує з ними умови контракту з 
попередньою публікацією повідомлення про контракт або без такої публікації. Контракт може бути укладений 
шляхом договірної процедури без попередньої публікації повідомлення про контракт лише за виняткових 
обставин. Більше того, така процедура державних закупівель практично не передбачає конкуренції, і 
обмеження, які застосовуються до договірних процедур за законодавством ЄС, спрямовані на серйозне 
звуження їх використання до особливо виняткових випадків. Однак, такий вид процедур становить майже 
50% від усіх закупівель, що здійснюються в Україні, і на них припадає приблизно 40% вартості контрактів.. По 
даним Transparency International Україна в 2012 році займала в рейтингу корупції 144 місце. Разом з Україною 
на 144 місці виявилися Сирія, Бангладеш, Камерун, Конго й Центральноафриканська республіка [4]. 

Певний внесок у наукову розробку піднятої проблеми зробили В.М. Ємельянов, Д.А. Степанюк, 
В.В.Морозов, В.В.Смиричинський, Н.Б.Ткаченко, О.П.Шатковський, Д. Хейвуд, Д. Уолтон, Я. Функ, Э. Кампос, 
С. Прадхана  та інші [5],[6],[7],[8][9]. Результати вказаних досліджень висвітлені в загальному вигляді, але 
поза увагою дослідників залишається питання розробки сучасних заходів із запобігання корупції в сфері 
державних закупівель та бюджетного процесу. 

Мета статті – запропонувати конкретні сучасні та перспективні практичні фінансово-технологічні засоби і 
методи подолання корупції в системі державних закупівель, розв’язання невирішених раніше частин цієї 
загальної проблеми Української держави і суспільства з використанням сучасних кроснаукових досягнень. 

Фундаментальне переосмислення державного підходу до питань боротьби з корупцією в 2015 році було 
реалізовано в Законі України  «Про внесення змін до деяких законів України в сфері державних закупівель 
щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» 
[10]. Ефективність прийнятих змін у законодавство з організації державних закупівель можливо буде оцінити 
не менш ніж через бюджетний рік, а для нівелювання статистичних похибок і забезпечення 
репрезентативності досліджень обрій аналізу необхідно розширити до 3 років, однак такі строки в питаннях 
ефективності здійснення бюджетних видатків і боротьби із правопорушеннями в ході цього процесу 
неприпустимі. У зв'язку із цим нами пропонується розширити наявний  інструментарій підвищення 
ефективності бюджетного процесу стосовно державних витрат у сфері закупівель шляхом впровадження 
сучасних і перспективних фінансових технологій у бюджетну сферу, як елемент державних фінансів. 

Однією з форм існування корупційних схем у сфері державних закупівель є використанням так званих 
підставних юридичних осіб. Нерідко перемігша в торгах організація не є титульним виконавцем робіт або 
фактичним постачальником. За таких обставин документи про виконання процедур закупівлі можуть мати 
формальний характер, а до моменту проведення фактичних перевірок державною фінансовою інспекцією або 
правоохоронними органами отримані з бюджету кошти можуть бути виведені з таких юридичних осіб, а самі 
особи в результаті цього можуть перебувати в незадовільному фінансовому становищі (бути 
неплатоспроможними) - тобто виконати стягнення по виявлених фактах порушень не буде фактично 
можливим навіть у разі успішних розслідувань. Встановлення винних як з боку осіб, що проводили закупівлі, 
так і з боку учасників і виконавців по таких процедурах у переважній більшості випадків не дозволяє 
компенсувати збитки, що у зведених звітах контролюючих органів одержує статус безповоротних втрат 
бюджетів оскільки незважаючи на спроби відстежити фінансові ланцюжки, такі приводять, як правило, до 
ліквідованих підприємств, підприємств-одноденок, підприємствам, оформленим на декласовані елементи й 
іншим структурам, іменованим правоохоронцями в практиці конвертаційними центрами (конвертами), ямами 
(устар.) і т.п., після виходу фінансових потоків з яких вони стають абсолютно невідслідковуваними.  
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Головним висновком зі стану, що склався є неможливість фактичного ефективного відстеження 
державних коштів після виходу їх з казначейських рахунків у приватну сферу й пов'язування рухів цих коштів з 
конкретними фізичними особами-зловмисниками (кінцевими бенефіціарами) у подальшому, що у свою чергу 
уможливлює легалізацію цих доходів, узагальнено названу в законодавстві «відмиванням». Незважаючи на 
існування механізмів боротьби із цим явищем, закріплених у Законі України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» [11] - зокрема механізм фінансового моніторингу, такий підхід, на 
нашу думку, багато в чому є суб'єктивним.  

Таким чином питання ефективного ідентифікованого моніторингу фінансових потоків із установленням 
кінцевих бенефіціарів навіть у майбутньому  є предметом нового наукового пошуку. Тривалий час фінансові 
системи розвинених країн намагалися вирішувати подібні проблеми шляхом, зокрема, залучення розрахунків 
у безготівкову сферу й зменшення обсягів розрахунків готівковими коштами, моніторинг. Це дає істотний 
результат, однак через вищевикладені причини цей результат недостатній і в предметній сфері цього 
дослідження зі зрозумілих підстав не може застосовуватись через первинну безготівковість казначейських 
операцій та суб’єктивність моніторингу. 

Науково-технічний прогрес приніс у досить консервативну фінансову сферу значні новації, істотність яких 
сформувала окремий термін, що усе більш міцно входить у повсякденний лексикон фінансистів  - фінансові 
технології (fintech). Однією з таких технологій, що тільки починає глобально входити у фінансово-банківську 
сферу, приватним випадком якої можна назвати казначейську систему (державний орган виконавчої влади, 
що здійснює відповідно до законодавства України правозастосувальні функції з забезпечення виконання 
бюджету, касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи України, попереднього й 
поточного контролю за веденням операцій з коштами державного бюджету головними розпорядниками, 
розпорядниками й одержувачами коштів державного бюджету) є технологія блокчейн (blockchain). Blockchain -  
база даних, у якій утримуються всі транзакції, які відбувалися будь коли. Вона складається зі зв'язаних між 
собою блоків публічних даних. Застосовуване шифрування не заважає читати вміст блоків і математично 
зв'язує блоки між собою  при цьому ні один запис у жодному блоці ніяк неможна замінити тому що виникнуть 
математичні нестиковки між блоками і буде потрібно міняти наступний за ним блок, за ним наступний і так 
весь ланцюг, що неможливо оскільки технічно й організаційно блокчейн - розподілена база даних внаслідок 
чого не існує єдиного місця, де зберігаються всі записи. Реєстр транзакцій зберігається одночасно у всіх 
учасників системи й автоматично оновлюється до останньої версії при кожній внесеній зміні. Кожний учасник 
має доступ до інформації про будь-яку транзакцію, що коли-небудь відбувалася в блокчейні, починаючи з 
першої події.  

Найбільш відома практична сфера застосування технології сьогодні – крипто валюти (вид цифрової 
валюти, емісія й облік якої засновані на криптографічних методах і схемі доказу виконання деякої роботи. 
Функціонування системи відбувається децентралізовано в розподіленій комп'ютерній мережі). Зокрема - 
біткоіни. Станом на початок 2016 існує більше 650 криптовалют і їх кількість зростає. 

 Внаслідок  ключової особливості технології - неможливості підробки транзакції - існує можливість 
ідентифікації кожної конкретної грошової  одиниці з моменту її емісії й завжди надалі, що вже залучило до 
технології увагу світового банкінгу. Інноваційна кампанія R3 CEV у цей час об'єднала 42 великих банка з 
різних країн у проект глобальної банківської системи, побудованої на основі blockchain. Це Banco Santander, 
Bank of America, Barclays, BBVA, BMO Financial Group, BNP Paribas, BNY Mellon, CIBC, Commonwealth Bank of 
Australia, Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Danske Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Goldman Sachs, HSBC, 
ING Bank, Intesa Sanpaolo, Macquarie Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Morgan 
Stanley, National Australia Bank, Natixis, Nomura, Nordea, Northern Trust, OP Financial Group, Scotiabank, State 
Street, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, SEB, Societe 
Generale, Toronto-Dominion Bank, UBS, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo and Westpac Banking Corporation 
[12]. Особливо показово те, що в цьому списку лідерів інноваційного банкінгу присутні й досить консервативні 
учасники. Англомовна преса називає цей список банківським дрім-тім. 

Висновок. Приймаючи до уваги викладене, необхідно констатувати, що зазначена технологія, у разі 
впровадження в бюджетний процес України зможе істотно підвищити контрольованість і перевіряємість 
державних витрат, унеможливить і зробіть неефективною подальшу легалізацію незаконно отриманих 
бюджетних коштів і дозволить у будь-який момент ідентифікувати кінцевого бенефіціара кожної державної 
гривні, а також візуалізувати повний ланцюжок транзакцій надходження  грошової одиниці до такого 
бенефіціара, що створить платформу для нового наукового підходу й значно спростить об'єктивний 
фінансовий моніторинг, буде сприяти радикальному зниженню корупції у сфері державних закупівель 
технічно ліквідуючи можливість зловживань і зміст подальшої легалізації таких коштів, заощадить час і 
ресурси правоохоронних органів, відкриє нові міждисциплінарні обрії в т.ч. у таких сферах як кримінологія й 
системна аналітика, фінанси (усіх рівнів).  
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Важливою проблемою для молоді України після закінчення ВНЗ освіти є пошук роботи. Організація пошуку 

роботи – надзвичайно складна проблема. При цьому слід залучити всі можливі способи пошуку. Центри 
зайнятості, кадрові агентства, газетні оголошення, Інтернет, телефонні дзвінки потенційним роботодавцям – 
ось віхи інтенсивної праці під час пошуку роботи. У кожного з цих способів є переваги та недоліки. 
Заздалегідь неможливо вгадати, на якому з обраних шляхів на Вас очікує успіх. Потрібно розпочинати діяти у 
всіх напрямах, а потім закріпити успіх в тому напрямі, який виявився для нас найбільш перспективним.  

Враховуючи складність цього процесу використаємо методику теорії прийняття управлінського рішення 
[1]. Будь-який спосіб пошуку роботи потребує особливого методичного підходу й напруження. Кількість спроб 
влаштування на роботу в даному процесі – зовсім не останній і не єдиний фактор перемоги. Таких спроб 
може бути багато, але важливими повинні бути й продумані якість ваших зусиль, спланована стратегія 
пошуку.  

Джерелом вакансії можуть бути будь-яка фізична особа чи організація, які може запропонувати нам 
роботу. Це означає, що джерело вакансій – це не тільки вакансії, що рекламуються, але й багато інших. 
Важливим також може бути здійснення пробних телефонних дзвінків, які дають змогу з’ясувати, чи насправді 
є на підприємстві вакансії, чи ні. 

Джерелами пошуку інформації про вакантні робочі місця та вакантні посади можуть бути [2]:  
- вакансії, які рекламуються в газетах: місцевих, щоденних, щотижневих, державних та інших;  
- центри зайнятості, які отримують певну кількість вакансій щотижня;  
- приватні агентства;  
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- газети, які висвітлюють заснування нових підприємств;  
- викладачі ВНЗ студеньський парламент, відділ кадрів;  
- друзі;  
- родичі;  
- довідники місцевих компаній;  
- відкриті очі та вуха, які помічають та прислуховуються до інформації про нові підприємства.  
Які переваги дає диплом при вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 

"Менеджмент організацій і адміністрування»"? Щорічно вищі навчальні заклади випускають тисячі 
спеціалістів, які потім безнадійно намагаються знайти роботу, відповідну їх кваліфікації в дипломі. Якщо в 
минулі часи ця проблема вирішувалася шляхом державного розподілу, і від юних випускників ВНЗ була 
потрібна лише старанна робота і чітке дотримання вказівок керівника, то тепер ситуація докорінно змінилася. 
Людина самостійно вершить свою долю, в тому числі й кар'єру. Тому вкрай важливо при вступі до вузу 
серйозно підійти до вибору факультету та профілю навчання, щоб мати уявлення, в якому напрямку згодом 
отримати роботу. 

Менеджмент – досить нове слово в ужитку в Україні, проте воно швидко здобуло популярність. Відкривши 
газету або сайт з описом необхідних фахівців, завжди можна помітити, що компанії потребують менеджерів. 
Спробуємо розібратися, що ж під собою має на увазі це поняття, і ким можна працювати за фахом 
"менеджмент організації". 

Людина, яка ніколи не стикалася з цим поняттям, часто думає, що воно означає управління. Так і є, адже 
поняття «менеджмент» походить від латинського manus (рука), що знайшло відображення в англійському 
дієслові to manage – "керувати". Однак управління – більш широке поняття, яке має на увазі можливість 
керувати будь-якими системами, в тому числі і автоматичними, в той час як менеджмент – мистецтво 
створювати продукт руками інших людей [3]. Це означає, що менеджер – особа, яка керує людьми і володіє 
при цьому лідерськими якостями. 

Будь-який керівник розуміє, наскільки важливо для компанії мати кваліфікований кадровий склад, щоб на 
чолі кожного підрозділу стояв неабиякий лідер, здатний збільшувати торговий прибуток організації. Це 
можливо в двох випадках: коли менеджер правильно вибрав свій життєвий шлях, а його особистісні якості 
повністю відповідають профілю посади і коли він вміє грамотно розподіляти ресурси компанії [4]. 

Перспектива в майбутньому управляти компанією або бути керівником відділу приводить багатьох 
студентів до вибору спеціальності «менеджмент організації». «Ким можна працювати, отримавши дану 
професію?» .Найцікавіше, що єдиної відповіді на це запитання немає. Бізнес-середовище зазнає постійних 
змін, а це означає, що, можливо, після закінчення студентами чотирьохрічного терміну навчання від них 
вимагатимуть володіння новими компетенціями, які спочатку не передбачалися в профілі їхньої посади. 

На даний момент в науковій літературі існують визначення, які мають на увазі, що організація 
менеджменту на підприємстві – сфера управління, спрямована на планування діяльності компанії, покрокова 
система забезпечення її життєдіяльності, контроль над функціонуванням окремих підрозділів і вміле розподіл 
тимчасових, трудових, інформаційних та матеріальних ресурсів. Система менеджменту організації 
передбачає, що в кожної компанії є функціональні підрозділи, на чолі яких має знаходитися особа, яка 
приймає рішення. На практиці менеджер найчастіше виступає в ролі керівника середньої ланки, в 
безпосередні обов'язки якого входить: 

- планування та впровадження заходів з модернізації роботи підприємства; 
- здійснення аналізу роботи компанії; 
- поточний контроль за виконанням поставлених перед персоналом завдань; 
- мотивація співробітників, створення сприятливого клімату в колективі. 
Мета менеджера як співробітника – підвищення ефективності роботи підприємства, тому для нього вкрай 

важливо вміти бачити ситуацію в цілому і розуміти, як робота його відділу може підвищити KPI всієї компанії. 
Закінчити університет, отримати диплом і, може навіть певний досвід – далеко не визначальні фактори 

успіху для працівника у сфері управління. Крім вищевказаних обов'язків, кожен менеджер повинен працювати 
над вдосконаленням особистісних характеристик і розвивати в собі наступні навички та якості: 

- лідерські здібності; 
- стратегічне мислення; 
- інноваційний підхід до управління; 
- вміння впливати на персонал і маніпулювати ним в міру необхідності; 
- використовувати ефективні важелі контролю за виконанням доручень. 
- делегування повноважень, ґрунтуючись на особистісному підході в управлінні. 
Керівництво цінує в найбільшій мірі тих фахівців, які вміють швидко і ефективно розподіляти ресурсну базу 

фірми, а також з найменшими витратами домагаються максимального прибутку, саме тому не останню роль 
на підприємстві займає організація фінансового менеджменту. 
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За підсумками статистики вузів, що пропонують абітурієнтам стати студентами й освоювати професію 
менеджера, їх випускники працюють в наступних сферах : 

- державна служба; 
- ресторанний і готельний бізнес або, як його зараз називають, HoReCa; 
- оптова та роздрібна торгівля; 
- банківські та страхові послуги; 
- фінансові установи; 
- інформаційні технології; 
- промисловість; 
- освіта. 
Менеджмент організації як спеціальність охоплює досить широкий горизонт напрямків діяльності, які 

дозволять задовольнити амбіції кожного, хто готовий докласти зусиль. Розглянемо найперспективніші 
напрямки для реалізації свого потенціалу. 

Консалтингові послуги. На сьогоднішній день це вельми приваблива галузь діяльності, де можуть знайти 
застосування своїм навичкам не тільки підприємці, що мали раніше успішний досвід ведення бізнесу, а й 
новачки, які готові на перших порах асистувати керівнику. Щоб влаштуватися на роботу в консалтингове 
агентство, потрібно володіти навичками у сфері надаваних послуг і мати добрі комунікаційні навички, оскільки 
робота передбачає повсякденне спілкування з людьми і вміння доносити до них інформацію різної 
складності. 

Управління персоналом. В першу чергу менеджмент вивчає важелі впливу на людей, що дозволяють ними 
ефективно управляти. Багато компаній давно прийшли до висновку, що їх найцінніший ресурс – кадри, і тому 
вони фокусують увагу на створенні сприятливого мікроклімату в колективі. Тімбілдінг і навчання на базі 
підприємства, соціальні гарантії та зручні умови роботи – це зовсім не гуманне бажання керівництва зробити 
більше добра у світі, а детально спланована акція. Саме тому на великих підприємствах повсюдно 
відкриваються вакансії HR-менеджерів – людей, які дбають про ефективність роботи кожного співробітника. 
Ці фахівці покликані мотивувати співробітників з метою підвищення їх особистих продуктивних результатів. 
Найчастіше на ці позиції набирають дівчат, які, крім паперової аналітичної роботи, займаються також 
організацією корпоративних заходів та іншими програмами розвитку персоналу. Тим, хто бажає отримати 
подібну посаду, слід звернути пильну увагу на вивчення КЗпП, спеціального програмного забезпечення, 
діловодства та психології. 

Висновок. Підводячи підсумок з можливостей пошуку роботи після закінчення ВНЗ освіти, можна зробити 
наступний висновок: на жаль держава не може гарантувати молоді отримання роботи згідно з отриманим 
дипломом про вищу освіту. Цим доводиться перейматися самим випускникам і важливим при цьому є високий 
рівень знань та навички, отримані у ВНЗ, рейтинг ВНЗ. І звичайно ОКР «бакалавр» для отримання достойної 
роботи буде недостатньо, необхідним буде отримання в подальшому диплома «магістр з менеджменту». 
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Економіка моря – сукупність відносин, що виникають, з приводу господарської діяльності продуцентів. З 

розвитком продуктивних сил і розширенням можливостей людства занурюватися у таємниці підводного світу, 
звертатися до його ресурсів, виникає сприятливе підґрунтя для зародження бізнес-протиріч, здатних 
переростати, як свідчить український досвід, в політичне протистояння. Для того щоб проблеми, які 
виникають за тих чи інших обставин, вирішувалися в дусі взаєморозуміння та співробітництва, в інтересах 
економічного і соціального прогресу народів цілого світу, знадобилося впорядкування й координація згаданих 
відносин через міжнародні домовленості. 

За традицією їх результати оформляються договорами, угодами, конвенціями, пактами, деклараціями, 
протоколами. Згодом сукупність принципів і норм, які регламентують поведінку суб'єктів, зацікавлених в 
освоєнні океанічних і морських багатств, склала зміст Міжнародного морського права. Їх вмістилищем є 
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конвенції Організації Об'єднаних Націй. У 1982 р Організація Об’єднаних Націй прийняла Конвенцію з 
морського права [1]. З тієї пори в правовому обігу і термінології бізнесу міцно закріпилися режими морських 
просторів, які систематизовані на схемі (рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Рис. Правові режими морських просторів 
 

1. Внутрішні морські води держави. Правовий режим цього морського простору визначається нормами 
національного законодавства. Конвенція ООН з морського права лише позначає: «води, розташовані в бік 
берега від вихідної лінії територіального моря, становлять частину внутрішніх вод держави». 

2. Територіальне море – прибережні морські води шириною до 12 морських миль, що тягнуться вздовж 
берега за межами внутрішніх морських вод. 

3. Прилегла зона являє собою частину морського простору шириною до 24 морських миль, що 
обчислюються від тих же ліній, що і територіальне море. 

4. Виняткова економічна зона - особливий район, що знаходиться за межами територіального моря і 
прилеглий до нього. Її ширина не перевищує 200 морських миль від вихідних ліній, з використанням яких 
відміряється ширина територіального моря. 

5. Відкрите море (становить 64 % від усієї поверхні світового океану) – сукупність морських просторів 
морів і океанів, які не входять ні у виняткову економічну зону, ні в територіальне море або внутрішні води 
будь-якої держави. Вони займаються тут господарською діяльністю, керуючись міжнародними конвенціями, 
що регулюють рибальство, китобійний промисел; відстріл тюленів і морських котиків; а також вимогами щодо 
збереження живих ресурсів Антарктики та іншими. Одночасно, бізнесу наказано дотримуватися норм 
конвенцій щодо боротьби з забрудненням морського середовища, забезпечувати безпеку мореплавання. 

В нашій країні промислове рибальство у відкритому морі (так само, як і у виняткових економічних зонах 
інших країн, районах, господарська діяльність у яких здійснюється, виходячи з двосторонніх конвенційних 
договорів) регламентується Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів». Цей документ (розділ 6) визначає особливості державного нагляду за сферою економіки 
моря, про яку йдеться. Зокрема, через видачу відповідним органом виконавчої влади дозвільних документів 
(на легальний промисел, імпорт і експорт зразків дикої фауни і флори, виставкову діяльність), а також 
підтверджують законність вилучення водних біоресурсів з середовища проживання і переробки продуктів 
лову. 

6. Континентальний шельф – частина морського простору, яка перебуває у зоні найбільш активної 
господарської діяльності. З позицій географії – це мілина, яка оточує материк до різкої зміни рельєфу 
морського дна або, інакше кажучи, до його схилу. Відповідно ж до норм міжнародного морського права, це 
морське дно і надра підводних районів за межами територіального моря до зовнішньої межі підводної окраїни 
материка. Або на відстань 200 морських миль від вихідних ліній, від яких відміряється ширина 
територіального моря, коли зовнішня межа підводної окраїни материка – менше цієї відстані. У тих випадках, 
коли підводна окраїна материка опиняється за 200 мильною позначкою, ширину континентального шельфу 
встановлюють, апелюючи до його фактичної протяжності. Тим часом, її гранична довжина не може бути 
більша за 350 морських миль, відрахованих від вихідних ліній, за допомогою яких вимірюють ширину 
територіального моря, і 100 морських миль – від глибини 2500 метрів. 

7. Морське дно. У Конвенції ООН з морського права щодо цього морського простору використовується 
термін «Район» – дно і його надра за межами національної юрисдикції прибережних держав. Потреба в 
регламентації статусу Району обумовлена тим, що науковий і технологічний прогрес зробив доступними для 
людства глибоководні запаси ресурсів далеко за межами континентального шельфу. Проголошено, що Район 
і його ресурси – спільна спадщина усіх людей планети. Жодна держава не може претендувати на суверенітет, 
суверенні права або реалізовувати їх по відношенню до будь якої частини Району або його ресурсів. Жодна 
держава, фізична або юридична особа не може привласнювати бодай якусь його частину. 

Інтереси людства уособлює Міжнародний орган з морського дна (далі – Орган) – міжурядова організація, 
за посередництва якої її учасники налагоджують і перевіряють діяльність в глибоководних районах морського 

Найменування режиму 

Внутрішніх вод Вод архіпелагів 

Відкритого моря 

Територіальних вод 

Морських проливів Прилеглої зони 

Виключної економічної зони Континентального шельфу 

Морського дна за межами національних юрисдикцій 
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дна, особливо в цілях управління мінеральними ресурсами, які там залягають [2]. Одночасно в ході буріння, 
драгування, виймання ґрунту, будівництва, експлуатації та технічного обслуговування установок, 
трубопроводів вживаються заходи щодо забезпечення захисту морського середовища від шкідливих для 
нього наслідків. З цією метою Орган приймає відповідні норми, правила і процедури. Зокрема: для 
запобігання, скорочення і збереження під контролем забруднення моря; попередження порушень екологічної 
рівноваги, захисту і збереження природних ресурсів Району, включаючи фауну і флору морського 
середовища. 

8. Морська протока – водний простір, який розташований між відповідними ділянками суші та з'єднує 
суміжні водні акваторії (наприклад, море з морем, море з океаном). 

9. Води архіпелагів. Нагадаємо, що архіпелаг являє собою острови (буває, – їх частини) та навколишні 
морські води, взаємопов'язані настільки щільно, що утворюють у своїй єдності нерозривне ціле (географічне, 
економічне). Воно може бути визнане таким і за умов сформованої історичної традиції. Деякі з Архіпелагів –
 зокрема, Нова Зеландія, Сейшельські острови, Кірібаті, Філіппіни, Індонезія та інші – отримали статус 
самостійних держав. 

Належність архіпелагу – води, що розташовуються в зоні, окресленій вихідними лініями архіпелагів. Вони 
з'єднують кінцеві точки віддалених островів, що максимально простягаються в бік моря. Протяжність цих ліній 
обмежується 100 морськими милями. На води архіпелагів, власне, на дно і на поклади корисних копалин під 
ними розповсюджується суверенітет держави-архіпелага. А «мирний прохід», доповнений ще й так званим 
«архіпелажним проходом» – рухом суден, які мають на меті перейти з однієї в іншу частину відкритого моря 
або виключної економічної зони. Для цього країна-архіпелаг може «прокладати» коридори з шириною, 
обмеженою 50 морськими милями. 
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Відображення екологічної діяльності в бухгалтерському обліку 
Автори: Погорєлова О.В., Баланенко О.Г. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
В даний час необхідно проводити облік екологічного стану розвитку виробництва на підприємствах, 

оскільки екологічні складові мають негативний вплив на стан навколишнього середовища та якісні показники 
виробленої продукції. Пріоритетними напрямками виступає модернізація процесів виробництва та зберігання 
продукції. Екологізація виробництва стимулює розвиток екологічного обліку, як дієвого інструменту 
управління еколого-економічними аспектами діяльності господарюючого суб'єкта. 

Відсутність інформації про екологічний облік створює проблеми для користувачів інформації про 
підприємство і стає досить проблематично планувати подальшу виробничу діяльність господарюючого 
суб'єкта. В результаті цього на рахунках бухгалтерського обліку не враховуються екологічні витрати, пов'язані 
з цим операції, які є наслідком виснаження природних ресурсів і деградації середовища [1]. 

Екологічний облік має знайти відображення в загальній системі бухгалтерського обліку, тільки у цьому 
випадку він стане ефективним інструментом виконання умов еколого-економічної політики держави. Доцільно 
формувати систему обліку  підприємств у поєднанні бухгалтерського, управлінського та екологічного обліку. 
При виокремленні екологічного показника у кожній із структурних частин системи обліку. Аналогічно повинна 
функціонувати і система контролю, а екологічний аудит – як одна із функцій управління охороною 
навколишнього природного середовища. Структура такої системи представлена на рис. 1. 

Екологічний облік на підприємстві має діяти як цілісна система, що включає: фінансовий облік, 
управлінський облік, звітність за екологічними показниками, екологічний контролінг, екологічний аудит [2]. 

Використання принципів екологічного управлінського обліку допомагає в ідентифікації екологічних витрат, 
прихованих в традиційному бухгалтерському обліку, у більш точному співвіднесенні екологічних витрат з 
продукцією підприємства, у визначенні доходів, в прийнятті рішень з інвестицій в природоохоронні заходи, у 
використанні інформації, пов'язаної з навколишнім середовищем. Тому облік природоохоронних витрат є 
підсистемою екологічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку. При цьому, екологічна інформація, 
може бути представлена в кількісно-якісному і витратно-вартісному вигляді. 
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Рис. 1. Структура екологічно-економічного обліку на підприємстві  

 
Висновок. Зважаючи на вище викладене, сучасні підходи до розвитку економіко-екологічних аспектів 

розвитку бухгалтерського обліку є досить розрізненими, що  розвиває бухгалтерський облік  в 
неструктурованому напрямку та не дозволяє сформувати нові наукові знання та вирішити проблеми практики.  

Налагодження системи екологічного обліку в Україні на підприємствах сприятиме формуванню дійової 
системи екологічного аудиту, участь в якій даватиме підприємствам більші шанси одержувати реальні 
прибутки при одночасному гармонійному ставленні до довкілля. 
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СЕКЦІЯ № 1 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК – ЗАПОРУКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР  
 
UDK 65.01 

The theory of shipbuilding cycles 
Author: Marina Z. Solesvik 
Nord University Business School, Nord University, Bodø, Norway 
 
The shipbuilding market is one of the four shipping markets. Other shipping markets are the freight market, the 

demolition market, and the second-hand markets. A shipbuilding cycle is defined as ‘the period of time between one 
production peak and the next’ (Volk, 1994: 13). The average reduction in production between peak and trough in 
shipbuilding is around 50%, and in some worse cases reduction is up to 80% (Volk, 1994). The market cycles are 
not unique to marine businesses. The cycles are common for the whole world economy as well as to specific 
industries, including construction, the semiconductor industry, petrochemicals, pulp paper, and computer memory 
chips manufacture (Berends and Romme, 2001; Warren, 2008). Moreover, it has been noticed that the level of 
cyclicality in different industries has increased lately (Alajoutsijärvi et al., 2001).  

Market cycles have been a popular research theme in economics for more than a century (Arnold, 2002; 
Samuelson, 1998). However, the topic of coping with business cycles has received limited attention from 
management scholars. It was generally believed that the cyclicality is an exogenous and uncontrollable factor from 
the firms’ side. Recent studies, however, aim to find strategies which assist firms in smoothing industry-specific 
business cycles. Notably, Alajoutsijärvi et al. (2001) suggest that different customer relationship strategies during 
different phases of business cycle assist to smooth cyclicality. Alajoutsijärvi et al. (2001) argue that during a boom 
period, firms should have a more collaborative and flexible strategy; whereas during a trough period firms shall have 
a more competitive and dominant strategy. Holma (2006) suggests that supply chain management moderates 
industry-specific cyclicality in the context of the Finnish and Swedish sawmill industry. Both studies (Alajoutsijärvi et 
al., 2001 and Holma, 2006) have been proposed strategies to moderate industry-related cyclicality in the sawmill 
industry. The business cycle in the sawmill industry is shorter than in shipbuilding: on average four years against 
eight years. Further, the sawmill industry has mass production. In contrast, shipbuilding is mainly single-piece 
production. That is why the methods to moderate cyclicality in the sawmill industry proposed by previous research 
have limited application in shipbuilding. This study takes into account findings of Alajoutsijärvi et al. (2001) regarding 
collaborative strategies and focuses on interfirm collaboration strategies of shipbuilding firms. 

The shipbuilding cycle usually develops as follows. First, for some reason, the demand for transportation of 
certain commodities grows. If the supply of ships to transport these goods cannot be raised quickly, the freight rates 
will increase. High profits stimulate the ordering of new ships. Finally, an augmented supply may lead to a slump. 
Shipbuilding cycle theorists (Stopford, 2009; Volk, 1994) suggest that there are four stages in the market cycle: 
trough, recovery, peak, and collapse (Figure 1). 

 
Trough is characterized by the excessive supply of seaborne transport. Some vessels go slowly to economize on 

fuel, or to stay idle. The discrepancy between supply and demand pushes the freight rates down. The demand for 

Trough 

Recovery 

Peak 

Collapse 

Figure 1. A shipbuilding cycle. 
Source: adapted from Stopford (1997). 
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newbuildings is low. Shipowners who have high operating costs, above the freight rates, are forced to lie down, sell, 
convert, or demolish vessels. A significant part of old tonnage is scrapped in this period. The number of new 
shipbuilding contracts is smaller. The production facilities are underutilized. Only a few shipping companies try to go 
anti-cyclical. They order new vessels at the bottom of the cycle. This gives shipowners certain advantages, such as 
quickly constructed cheaper vessels. During this phase, shipbuilding firms are in a vulnerable strategic position in the 
highly competitive shipbuilding market. During this period, margins are lower and product differentiation is 
problematic. When the order book is small, ship designers, suppliers of ship equipment and machinery, and 
shipyards try to attract customers with new, innovative ships which are more efficient than the existing fleet. Thus, 
competences in new product development are crucial during the stages of trough and recession.  

Recovery. Demolition and conversion of some vessels lead to decrease of the ships supply in a given segment. If 
demand for transportation services increases, the freight rates might go up. The prices for second-hand vessels 
grow. The order book of the shipbuilding firms slowly fills in. 

Peak. When demand for marine transportation is equal to supply, the market is in the equilibrium. If the trade or 
industrial needs continue to rise and additional vessels cannot be supplied immediately, the freight rates continue to 
grow well above the operating costs (in some cases two-three times more). The higher revenues and freight rates 
stimulate demand for new ships. The shipyards are usually fully booked up to several years in advance. Two to three 
years is a typical world order book (Branch, 1998). In the periods of ‘super-cycles’, the shipyards may be booked up 
to six to seven years ahead (Scarsi, 2007). The shipbuilding capacity is a scarce resource in this period. In such 
situation, the shipyards may obtain necessary resources (e.g. human, production facilities) through interfirm 
collaboration. 

Collapse. If, for some reason, demand stops growing or decreases, and newly built vessels arrived to the market 
from shipyards, the misbalance of supply and demand causes collapse. The freight rates are downsizing. The 
shipyards complete the started orders. In some cases uncommenced construction can be cancelled. The number of 
new shipbuilding contracts is low. 

Conclusion. This paper can be interesting for policy-makers, practitioners, and scholars. The theory of 
shipbuilding cycle is an interesting theory. However, only a few scholars researching maritime business issues 
applied this theory to explore issues related to management of maritime firms (Solesvik, 2007; Solesvik, 2010; 
Solesvik, 2011; Solesvik and Encheva, 2010; Solesvik and Westhead, 2010).  
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Small and medium-sized entrepreneurship in Ukraine and Russia started developing at the end of 1980s. There 

are still many problems facing entrepreneurs in the post-Soviet countries [1-10, 20]. There are many potential 
entrepreneurs among young people [11, 18]. In this paper, we use a comparative approach to explore 
entrepreneurial intentions among students in two emerging economies, Russia and Ukraine. The study aims to 
contribute to the sparse empirical literature on entrepreneurship in Russia and Ukraine and to examine the influence 
of the cultural features of the populations in Russia and Ukraine with respect to entrepreneurial intentions. The study 
draws on a sample of 427 university students studying business administration in four universities in Russia and 
Ukraine. This study uses regression analysis, ordinary least squares (OLS) and analysis of variance (ANOVA) to 
measure the level of entrepreneurial intentions and to compare attitudes toward entrepreneurship, subjective norms, 
perceived behavior control and entrepreneurial intentions among students in Russia and Ukraine. 

Forming an intention to develop an entrepreneurial career is the first step in the long process of venture creation 
[15]. In entrepreneurship research, there are several competing models for explaining and predicting entrepreneurial 
intentions. These include the theory of planned behavior [12], the entrepreneurial event theory [19], the model of 
implementing entrepreneurial ideas [13] and the maximization of expected utility model [14]. In addition, recent 
studies argue that concepts such as autonomy [29], role models [28], and improvisation [16] may be used to predict 
entrepreneurial intentions. However, the theory of planned behavior has explained entrepreneurial intentions most 
consistently [25]. Unlike other models, the TPB offers a coherent and generally applicable theoretical framework that 
enables us to understand and predict entrepreneurial intentions by taking into account not only personal but also 
social factors [22-24]. Moreover, in contrast with other models, the TPB is generally believed to predict a wider range 
of behaviors than just entrepreneurship [21]. Finally, entrepreneurial intentions have been found to be a good 
predictor of actual entrepreneurial behavior [17, 26, 27, 30].  

The theory of planned behavior is designed to predict and explain human behavior in specific contexts. This 
model assumes that broad attitudes and personality traits have only an indirect impact on specific behaviors by 
influencing factors closer to the action in question [12]. People’s “general” attitudes, values and beliefs are presumed 
to be further from the action. Therefore, developing an adequate explanation of specific behavior, such as the 
decision to become an entrepreneur, requires concepts closer to the behavior in question. The TPB hypothesizes 
that behavioral intentions are determined by three key antecedents: (1) attitude toward the behavior, (2) subjective 
norm and (3) perceived behavioral control. 

Hypothesis 1: The TPB will be consistent in explaining entrepreneurial intentions in both Russian and Ukrainian 
contexts. 

Hypothesis 2: Entrepreneurial intentions and their antecedents, such as attitudes, subjective norms and 
perceived behavioral control, will not differ significantly between the two neighboring countries with emerging 
economies, Russia and Ukraine. 

The participants in the study were 427 respondents (mean age 20.94, SD = 3.36) from Russia and Ukraine. The 
data collection took place during 2007. In Ukraine, there were 192 respondents from three universities in the city of 
Nikolaev, in the south of the country, and in Russia there were 235 respondents from one university in the city of St. 
Petersburg. 

An OLS regression procedure was applied to test Hypothesis 1. The base model relates to control variables (i.e., 
age, gender and previous self-employment experience). Then, variables related to the TPB are included: attitudes, 
social norms and perceived behavioral control. The regression was performed first for all 427 respondents (both 
Russian and Ukrainian), and then for each country separately. The tolerance values are reported for each 
regression. An inspection of the residual and normal probability plots for each model suggests that both the 
homoscedasticity and the normality assumptions are met in the multivariate set of variables in the respective models.  

The base model has an adjusted R² of 0.055 and is significant at the 0.001 level. The three antecedents of 
intentions were then entered into a block. Model 1 has an adjusted R² of 0.44 and is significant at the 0.001 level. 

Model 1 explains significantly more of the variance in the dependent variable than the base model. The  R² of 0.39 
is significant at the 0.001 level. Results of the analysis show that attitudes are significantly related to intentions at the 
0.001 level, while both social norms and perceived behavioral control are related to entrepreneurial intentions at the 
0.01 level of significance. Hypothesis 1 is confirmed. 

It is evident from a comparison of regression results of the Russian and Ukrainian respondents that although 
attitudes are equally important in both countries, social norms are more important in Ukraine, and perceived 
behavioral control is strongly associated with intentions in Russia. In the total sample, all three antecedents are 
highly significant, which may be partly explained by the increased sample size. To test the second hypothesis, which 
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suggests that intention and its antecedents—attitudes, social norms and perceived behavioral control—do not differ 
significantly between the Russian and Ukrainian samples, we applied an ANOVA. 

Conclusion. The results of mean compression show that Ukrainian respondents have significantly stronger 
entrepreneurial intentions than Russian respondents (p < 0.01). Furthermore, attitudes, social norms and perceived 
behavioral control are also significantly higher among Ukrainian students. Thus, Hypothesis 2 is rejected. 
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Пенсійна реформа: яким ми бачимо наше майбутнє? 
Автор: Братусь О.О.  
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Мало хто з нас сьогодні думає про те, що нас чекає на пенсії. Молоді люди думають, що до неї ще далеко, 

а ті, хто досяг перед пенсійного чи пенсійного віку рахують копійки, яких не достатньо для життя, або 
вимушені додатково працювати. Пенсійну систему і сам принцип підходу до цього необхідно змінювати.  

Згідно солідарної пенсійної системи, яка на даний час діє в Україні, в «Пенсійну корзину» збирають усі 
пенсійні відрахування, які там надовго не залежуються і розподіляються між пенсіонерами. На сьогоднішній 
день, один працюючий забезпечує своїми відрахуваннями одного пенсіонера. Враховуючи економічну 
ситуацію в країні, процент тіньового ринку, заробітну плату в конвертах та інші показники, можливо зробити 
наступний висновок: дефіцит Пенсійного фонду буде зростати і розраховувати на державну допомогу в 
старості не варто.  

Більшість зараз занепокоєна новими змінами в Пенсійній системі, а особливо збільшенням пенсійного 
віку. Проте це вимушена і необхідна міра, оскільки за офіційними даними Пенсійний фонд витрачає в два 
рази більше, ніж отримує надходжень.  

Основною ціллю пенсійної реформи є запровадження трьохрівневої накопичувальної системи. Подібний 
рівень системи уже працює в Європі. І якщо серед нашого населення завжди ходять слухи про те, що за 
кордоном живуть краще і пенсії краще, так це все завдяки накопичувальній системі. Доля пенсійного 
забезпечення держави в Європі складає 30 %, вся інша частина накопичувальна. 

В Україні подібний метод планують вводити з січня 2017 року. З чого будуть складатися ці рівні: 1) 
державна пенсія, 2) спеціальні персоналізовані рахунки, 3) добровільні внески. Другий рівень: спеціальні 
персоналізовані рахунки будуть обов’язковими для людей молодше 35 років, в обов’язковому порядку їм 
необхідно буде відраховувати 2% від фонду заробітної плати цей відсоток з роками збільшить до 7.  

Що стосується людей віком від 35 до 60 років, їм пропонують вибирати добровільно, або вони 
розраховують тільки на солідарну пенсії, або відраховують додатково ще 2% до накопичувального фонду. 

З цього всього можна зробити висновок, що молоді люди вже повинні подумати про свою старість і не 
розраховувати на державну пенсію.  

Я завжди на своїх семінарах говорю про те, що 500 грн. (умовно) перерахувати на рахунок пенсійного 
фонду не шкода, і ви зовсім не боїтесь їх втратити. Ви сподіваєтесь на те, що ці гроші Вам допоможуть у 
майбутньому. Але є два фактори:  

1) Ці гроші можуть перетворитися на мінімальну пенсію, а так і буде… якої вам вистачить тільки на оплату 
комунальних послуг і частини ліків. 

2) Ці відрахування не успадковуються (якщо не дай Боже з вами щось трапиться, Ваші рідні не побачать ні 
копійки). Вам не шкода своїх зусиль і грошей?  

В чому ж причина того, що люди не намагаються накопичити додаткові кошти на старість?  
1) Це всім знайома відмовка «нема грошей»… Хоча, якихось 100 грн. відкласти на накопичувальний фонд 

кожен місяць, це не великі гроші. Хоча результат в майбутньому може вас порадувати.  
2) Недовіра ні кому, і нічому. Всі завжди думають, що їх хочуть надурити, забрати гроші і т.д. (цей страх 

розвинули в нас наші батьки, дідусі та бабусі, коли в Радянському союзі вони втратили кошти)… Ризик є 
завжди, навіть якщо ваші кошти лежать у вас дома під матрацом… Необхідно вміти диверсифікувати наші 
вклади і тоді ризик буде меншим, і з’явиться довіра до фінансових інструментів.  

3) Інфляція. Всі ми розумні люди і вивчили такий термін, як інфляція. І у нас знову з’являється ще одна 
відмовка, що не вигідно вкладати, інвестувати і зберігати в національній валюті. Можливо на сьогоднішній 
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день, інвестиція в національній валюті не покриває рівень інфляції, але ваші відрахування до Пенсійного 
фонду також не покривають цей рівень інфляції, мало того не забезпечують належного фінансового стану на 
пенсії. 

Що ж таке напокопичувальна пенсія (третій рівень)? Які переваги і недоліки?  
Накопичувальна пенсія (третій рівень) дає можливість добровільно  вкладати визначену вами самостійно 

суму коштів (100, 200, 500 … 1000 грн. і більше) з періодичністю також визначеною самостійно (один раз на 
місяць, один раз в квартал, один раз на рік), що дасть можливість отримати в майбутньому вашу суму вкладу 
+ інвестиційний дохід. На сьогоднішній день, середній дохід накопичувального недержавного пенсійного 
фонду складає 15 – 17 % річних.  

Переваги:  
1) Отримання пенсійних виплат на 10 років раніше офіційної пенсії установленої законодавством. Зараз 

вік отримання накопичувальних виплат складає 50 років;  
2) Накопичені кошти успадковуються;  
3) І самий важливий пункт – накопичувальний фонд можливо змінювати один раз на рік, якщо інвестиційна 

дохідність іншого фонду більш приваблива. Також, ви маєте право брати участь у декількох накопичувальних 
фондах;  

4) Пенсійні виплати можливо отримати однією сумою, або частинами;  
5) Можливо забрати достроково кошти по причині онкозахворювання, виїзду за кордон, або отримання 

групи інвалідності. 
Розрахунок пенсійних виплат за накопичувальною системою представлений в табл.1: 

Таблиця 1 
Розрахунок пенсійних виплат за накопичувальною системою 

Щомісячні внески, грн. 100 На внески до 1710 грн. розповсюджується 
пільга на податок на доходи фізичних осіб 

Тривалість накопичення, роки 17 - 
Річна доходність пенсійних 

активів, % 
20 Для розрахунків краще використовувати 

значення в межах середньорічного індексу 
інфляції плюс 2-3%  

Накопичена сума, грн. 152540 При сумі накопичень менше, ніж 64 440 грн., 
надається право на одноразову виплату 

Тривалість пенсійних виплат, 
роки 

5 Мінімальний строк, на який укладається 
договір про виплату пенсії – 10 років 

Виплачена сума, грн. 227028 В процесі виплат накопичена сума продовжує 
«працювати», тому сума виплат перевищує суму 
накопичень 

Середній розмір щомісячної 
пенсії, грн. 

3784 - 

 
Щомісячні внески складають 100 гривень, кількість років накопичення 17 (на прикладі можливо побачити, 

чим більше в запасі кількість років, тим більша сума накопичення. Якщо все ж таки, часу до пенсії не так 
багато, можливо збільшити суму інвестування). Результат, якщо фонд буде приносити вам 20% річних, то під 
час виходу на пенсію у вас накопичиться 152 540, 00 строк виплат буде складати 5 років – щомісячно ви 
будете отримувати 3 784,00 грн. додатково до вашої офіційної пенсії (не погано, правда?). Але ще є один 
дуже важливий момент – ви починаєте отримувати виплати, а сума на рахунку продовжує працювати. І 
остаточна сума накопичень буде складати 227 028,00 грн.  

А тепер розглянемо яскравий приклад самої пенсійної реформи (усіх трьох рівнів), що можливо трохи 
зменшить ваші страхи і дасть надію на забезпечену старість.  

«Є дівчинка Олена, яка народилася у 1992 році в сім’ї медиків. Для бабусі і дідуся Олени,які вже є 
пенсіонерами не зміниться нічого, вони як отримували пенсію, так і будуть отримувати пенсію з невеликою 
індексацією. Для батьків Олени,які вийдуть на пенсію приблизно у 2022 році, введення пенсійної реформи 
буде означати, що вони будуть отримувати такий варіант пенсії: солідарна складова, яка буде 
нараховуватись державою з Пенсійного фонду +  накопичувальна (якщо вони все ж таки будуть мати 
можливість і бажання на протязі п’яти років відраховувати в накопичувальний фонд визначені проценти від 
своїх доходів). Найбільш забезпечену старість дана Пенсійна реформа гарантує Олені. У 2017 році їй 
виповниться 25 років. Припустимо, що вона буде отримувати заробітну плату у розмірі 4000,00 грн. Яка буде 
зростати кожного року на 200,00 грн. З 2017 року вона буде відраховувати на накопичувальний рахунок 2 % з 
роками цей відсоток збільшиться до 7. З цього моменту і впродовж 30 років трудового стажу 7% будуть 
падати на його накопичувальний рахунок + по 100 грн. він буде відкладати до недержавних пенсійних фондів. 
Якщо після виходу на пенсію Олена проживе ще мінімум 10 років, то щомісячно вона буде отримувати 6200 + 
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державна пенсія. Непогано, правда? Але є один момент, наша героїня ідеальна і у неї дуже багато часу про 
запас… і вона отримує високу заробітну плату і фонд працює без «просідань». Але якщо ви в результаті 
отримаєте 50-70 % від розрахованої суми додатково до державної пенсії, то це також дуже хороше фінансове 
забезпечення старості». 

Висновок. Думайте за ваше майбутнє уже сьогодні, щоб в старості не звинувачувати в своїх злиднях 
владу, сусіда (який працював менше вас, а отримує більше), родичів і т.д. Не сподівайтесь на когось, 
розраховуйте тільки на себе!  

 
 
УДК 330.341.1 

Україна у процесах міжнародної науково-технічної інтеграції: 
сучасні проблеми та перспективи розвитку 

Автор : Водоп'янова В.О. 
Науковий керівник: Потишняк О.М. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв  

 
Успішне впровадження інновацій сприяє економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності 

країни. Питання підвищення інноваційного потенціалу є одним із найбільш важливих у сучасних економічних 
відносинах. Відставання України в інноваційній сфері від інших країн світу не дозволяє країні забезпечити 
високу конкурентоспроможність, а отже, і стійке економічне зростання. 

Сучасний стан, тенденції та перспективи вдосконалення науково-технічної сфери на сучасному етапі 
розглядаються в роботах відомих фахівців – О. Морозова, О. Гашутіна, І. Макаренко та інші. Також у ході 
роботи були проаналізовані результати досліджень Всесвітнього економічного форуму (World Economic 
Forum). 

Проблематика інтеграції науково-технічної сфери України у світовий та європейський науково-технічний 
простір залишається недостатньо вирішеною, потребує розгляду таких питань, як нормативно-правовий, 
організаційний, стимулюючий механізми державного управління, необхідних для поглиблення інтеграції в 
світовий та європейський науково-технічний простір. Це зумовлює актуальність та необхідність розробки 
шляхів вирішення цих проблем. 

В Індексі глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Україна у 2014 р. 
посіла 76 місце зі 144 країн, піднявшись на 8 позицій. До цього, у 2013 р. країна втратила 11 позицій, 
опустившись на 84 місце серед 148 країн. 

У звіті зазначено, що прогрес був досягнутий за рахунок більш позитивного сприйняття інститутів та 
ефективності ринків, а також кращих результатів в освіті. 

За оцінками експертів, найбільш проблемними факторами для ведення бізнесу у нашій країні визначено (в 
порядку зменшення): корупцію, ускладнений доступ до фінансів, інфляцію, політичну нестабільність, високі 
податкові ставки, неефективну державну бюрократію, складність податкового законодавства, регулювання 
валютного ринку, часту зміну урядів, обмежувальне регулювання ринку праці, недостатню здатність до 
інновацій, невідповідну якість інфраструктури, злочинність та крадіжки, низьку якість охорони здоров’я, 
недостатню освіченість і погану етику робочої сили. 

Проте, показники впровадження інновацій мали тенденцію до стрімкого падіння за період 2009-2013 рр., 
що свідчить про досить незначне використання передових інноваційних розробок у виробництві. Та лише у 
2014 році цей показник піднявся до 81позиції, а вже у 2015 р. до 54 позиції у рейтингу. 

Як свідчить наведений аналіз, науково-технічна співпраця має подальші перспективи і до недоліків 
сучасного стану такої співпраці можна віднести [1]: 

– безсистемний характер участі українських учених у заходах міжнародних організацій, що зумовлено 
відсутністю фінансового забезпечення міжнародної науково-технічної співпраці з боку України; 

– відсутність налагодженої системи інформування про міжнародні організації, терміни проведення 
міжнародних науково-технічних заходів; 

– систематичне невиконання Україною зобов’язань за міжнародними програмами науково-технічної 
співпраці через припинення фінансування проектів зі свого боку. 

До основних напрямів підвищення інноваційної активності промислових підприємств, на наш погляд, варто 
зарахувати [2, 3]: 

– удосконалення механізму фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом 
оптимального використання державних та недержавних коштів при створенні новітніх технологій; 

– законодавчий і нормативний захист інтелектуальної власності, створеної науковцями України; 
– широке впровадження перспективних організаційних науково-технологічних структур типу технопарків та 

бізнес-інкубаторів з відповідними пільгами на етапі їх становлення; 
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– підготовка висококваліфікованих працівників та залучення їх в активні галузі для створення нових 
технологій; 

– активізація міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва. 
Реалізація запропонованих заходів у галузі промислового виробництва дасть змогу значно підвищити 

рівень інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес 
оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні та залученні зовнішні інвестиції на 
інноваційну діяльність. 

Висновок. Зрозуміло, що Україна стане процвітаючою державою тільки тоді,  коли вона зможе 
комплексно і ефективно освоїти в своїх інтересах території та ресурси, якими володіє. Але зробити це 
неможливо без тісної економічної і технологічної співпраці з розвинутими країнами. Тому стратегічною метою 
для України повинно бути її входження до міжнародних науково-технічних потоків, які дозволять 
модернізувати вітчизняне виробництво, забезпечити конкурентоспроможність основних галузей 
промисловості. 
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В складних умовах системної кризи в економіці, енергетиці, реальному секторі, соціальній сфері України 

актуалізуються питання дослідження регіональних аспектів забезпечення конкурентоспроможності, як одного 
з найважливіших національних пріоритетів та передумови стійкого та ефективного розвитку суспільства та 
регіону. В Україні протягом останніх 2013-2015 рр внаслідок соціально-економічних подій відбулися значні 
зміни у соціально-економічному розвитку її регіонів, які мали негативну динаміку і призвели до  скорочення 
обсягів виробництва, скорочення будівництва, призупинення реалізації  інвестиційних проектів, поширення 
так званих тіньових процесів та корупції, звуження внутрішнього ринку, підвищення нестабільності у 
соціальній сфері та ін. Крім того, неоголошена війна з Росією спричинила окупацію АР Крим та частини 
території Донецької і Луганської областей та втрати національної економіки, що зумовлює необхідність 
виділення  регіональної  конкурентоспроможності і безпеки як окремої підсистеми в системі національної 
безпеки. Але, водночас, вибір шляху інтеграції країни в європейський простір ставить перед Україною низку 
вимог щодо удосконалення національної регіональної політики. 

Конкурентоспроможність, як і економічна безпека регіонів визначається на основі  здатності регіону 
досягати визначених цілей розвитку, більш ефективно, ніж інші регіони,  конкурувати за ресурси та мати вищі 
показники розвитку по певних секторах економічної та соціальної сфери.  

Як свідчать реалії сучасного рівня розвитку України, серед загроз соціально-економічної нестабільності  
регіонів та країни вцілому, слід відзначити: 

- руйнування реального сектора економіки одного з промисловозначимих регіонів – Донецької і Луганської 
областей, в яких  внаслідок збройного конфлікту на їх території, обсяг промислового виробництва знизився в 
2014р. на 31,5% і 42% відповідно; 

- зниження темпів капітальних інвестицій в матеріальні і нематеріальні активи, витрат на капітальний 
ремонт і модернізацію в 2014р. на 18,0%, що майже в 2 рази перевищує відповідну динаміку 2013р.; 

- швидкі темпи знецінення національної валюти, обумовленого  зростанням темпів емісії, розширенням 
збройного конфлікту й негативних очікувань; 

- висока концентрація зовнішньоторговельної діяльності (понад 70 % збуту вітчизняних товарів 
забезпечують лише 18 країн, понад 80 % імпорту надходить також із 18 країн); підвищення коефіцієнта 
покриття експортом імпорту в 2014р. до 0,99, що є максимальним значенням за останні 5 років [1]; 
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- досягнення критичного рівня боргового навантаження  (рівень державного боргу в 2015р. зросте майже 
до ¾ частки обсягу ВВП, а сумарні виплати з погашення та обслуговування державного боргу складуть 1/5 
частки обсягу ВВП); 

- швидкі темпи поширення кризових процесів в соціальній сфері, що обумовлено, зокрема, і зниженням 
доходів, зростанням видатків на оборону та обслуговування державного боргу, скороченням видатків на 
охорону здоров’я та освіту (підвищення рівня споживчих цін в 2014р на 24,9%, зниження темпів реального 
наявного доходу населення  в 2014р на 9,4%, що є найгіршим показником за останні пять років). 

Крім цього, загострюються проблеми внутрішнього розвитку територій, серед яких:  зростання 
диспропорцій розвитку за основними показниками; відсутність фінансово-економічних ресурсів для власного 
розвитку територіальних громад; технологічна розірваність  економіки регіонів; погіршення екологічної 
ситуації у багатьох містах та населених пунктах;  нескоординованість економічної і соціальної політики у 
межах територій одного регіону;  низький рівень задіяння потенціалу міжрегіонального та транскордонного 
співробітництва;  неефективність політики стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва на 
місцевому рівні.  

На жаль, такі негативні зовнішні фактори і посилення внутрішніх загроз мали дестабілізуючий вплив і 
обумовили зростання  диференціації  регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку та 
погіршення індикаторів рівня регіонального розвитку, які характеризують скорочення обсягів промислового 
виробництва, зменшення обсягів будівництва, зниження капітальних інвестицій, ускладнення і погіршення 
стану ринку праці, подальше падіння рівня доходів та зниження якості життя населення регіону [1] (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Основні індикатори соціально-економічного розвитку регіонів України 
 

 

Регіони 

Індекси 
фізичного 

обсягу 
валового 

регіонального 
продукту,%  

Частка 
реалізованої 
продукції у 
загальному 
обсязі,% 

Капітальні 
інвестиції на 
одну особу 

населення, грн. 

Індекси 
реальної 

заробітної 
плати,%  

 

Рівень 
безробіття,% 

2013 

р 

2014 

р 

2013 

р 

2014 

р 

2013 

р 

2014 

р 

2013 

р 

2014 

р 

2013 

р 

2014 

р 

Україна 100,0 93,2 100 100 
5908,

9 

5122,

9 
108,2 93,5 7,7 9,7 

Автономна 

Республіка Крим 
101,0 - 2,1 - 

7894,

7 
- 110,0 - 6,1 - 

Вінницька 104,8 107,8 1,2 1,6 3781,6 3530,5 110,0 94,9 9,2 11,1 

Волинська 99,3 99,6 1,4 1,5 3205,6 3261,2 111,0 93,5 8,4 10,3 

Дніпропетровська 99,3 93,5 11,0 11,4 6457,8 6204,0 106,7 97,1 6,8 8,3 

Донецька 94,7 70,2 14,2 9,0 6421,5 3054,0 106,3 89,4 8,2 11,3 

Житомирська 101,9 96,1 0,8 0,9 2373,0 2305,5 109,6 95,7 10,2 12,3 

Закарпатська 100,6 97,9 0,7 0,8 2111,9 2101,9 109,4 95,6 8,2 9,6 

Запорізька 99,3 97,8 2,8 3,3 3842,7 3974,1 108,1 96,6 7,0 8,8 

Івано-Франківська 97,7 91,5 1,0 1,0 3478,3 4956,1 106,6 95,2 7,8 8,6 

Київська 93,4 97,6 5,7 6,2 12046,9 11415,8 107,2 91,8 6,4 8,1 

Кіровоградська 109,5 95,8 1,1 1,4 3273,1 3193,6 109,0 94,8 8,5 11,7 

Луганська 92,2 49,6 2,6 1,1 5067,9 2347,0 107,6 86,4 6,7 11,8 

Львівська 98,8 98,6 3,2 3,6 3893,7 3792,1 109,2 93,3 7,5 8,8 

Миколаївська 104,4 93,5 1,3 1,5 4280,2 3235,5 109,8 95,8 7,8 9,4 

Одеська 105,7 101,4 3,4 3,7 4978,3 3924,4 109,3 93,2 5,7 7,0 

Полтавська 94,4 91,7 2,8 3,2 6553,2 6106,2 106,1 94,9 8,7 11,8 

Рівненська 96,9 100,8 0,7 0,9 2452,7 2420,0 111,5 93,9 10,3 11,7 

Сумська 102,7 94,9 0,9 1,0 2395,7 2485,0 109,5 94,8 8,5 10,2 
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Регіони 

Індекси 
фізичного 

обсягу 
валового 

регіонального 
продукту,%  

Частка 
реалізованої 
продукції у 
загальному 
обсязі,% 

Капітальні 
інвестиції на 
одну особу 

населення, грн. 

Індекси 
реальної 

заробітної 
плати,%  

 

Рівень 
безробіття,% 

2013 

р 

2014 

р 

2013 

р 

2014 

р 

2013 

р 

2014 

р 

2013 

р 

2014 

р 

2013 

р 

2014 

р 

Тернопільська 96,6 105,6 1,2 1,5 2776,1 2424,2 109,3 95,1 10,3 12,0 

Харківська 98,8 98,6 4,0 4,2 3409,9 2954,6 109,3 93,9 6,8 8,1 

Херсонська 101,1 95,5 0,7 0,8 1978,4 2065,9 109,4 94,5 9,1 10,2 

Хмельницька 96,9 107,6 0,9 1,0 2782,5 3134,7 109,6 96,8 8,7 9,9 

Черкаська 100,7 92,5 1,5 1,8 2707,3 2604,9 107,9 93,7 9,5 10,5 

Чернівецька 101,5 96,6 0,3 0,3 2494,9 1861,6 108,0 93,2 8,6 10,2 

Чернігівська 95,8 96,4 0,8 1,0 2671,8 2490,0 110,0 94,9 10,3 12,1 

м.Київ 106,4 101,0 33,4 37,3 24975,3 23910,0 107,8 94,5 5,7 7,2 

м.Севастополь 106,0 - 0,3 - 6275,3 - 108,0 - 6,3 - 

 
Варто відзначити, що з метою створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів, як 

основи їх динамічного  розвитку та усунення значних міжрегіональних диспропорцій, у 2008 р. було ухвалено 
Концепцію державної регіональної політики, на реалізацію якої  розроблено проект Закону «Про засади 
державної регіональної політики». В основі модернізації регіонального розвитку в Україні – нова парадигма 
розробки та впровадження  державної регіональної політики. Збалансований регіональний розвиток на основі 
зміцнення економічної безпеки регіонів передбачає, що регіони України: сприйнятливі до інновацій, будують 
економіку знань, застосовують енергоощадні технології; забезпечують збалансування економічних інтересів і 
соціальних завдань; створюють умови для підвищення рівня і якості життя населення.  

Висновок. Отже, забезпечення конкурентоспроможності та зміцнення економічної безпеки регіонів  
повинно орієнтуватися на наступні напрями: стабілізація економіки і соціальної сфери; розвиток і 
диверсифікація аграрного та агропромислового виробництва; розвиток інфраструктури та наближення її 
якості до стандартів ЄС; поширення ідей державно-приватного партнерства за європейським зразком тощо.  

Список використаних джерел: 
1. Статистичний збірник «Регіони України» за 2014 рік / за ред. І.М. Жук. – Державна служба статистики 

України, 2015. – 305с. 
 
 
УДК 300.172 

Оцінка економічного зростання: регіональний аспект 
Автори: Гришина Н. В., Марущак С.М. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Категорія економічного зростання є однією з найважливіших характеристик суспільного виробництва. У 

широкому сенсі економічне зростання означає кількісну і якісну зміну результатів виробництва і його чинників 
(їх продуктивності), поступальний прогресивний розвиток економіки, її здатність виробляти з року в рік все 
більше товарів і послуг. Зростання обсягів реального виробництва означає, що в досліджуваному проміжку 
часу існують шляхи вирішення (певною мірою) проблем обмеженості ресурсів і підвищення можливостей 
щодо задоволення більш широкого кола потреб людини. Збільшення ВНП в розрахунку на душу населення 
забезпечує підвищення рівня життя, тобто економічне зростання є головним чинником добробуту країни. 

Економічне зростання виступає однією з складових економічного розвитку. Економіка, яка зростає, дає 
можливість задовольняти нові потреби й вирішувати економічні проблеми як усередині країни, так і на 
міжнародному рівні.  

У зв’язку з труднощами вимірювання процесу економічного розвитку в макроекономіці частіше за все 
аналізують економічне зростання, хоча це лише один з критеріїв економічного розвитку. Своє вираження 
економічне зростання знаходить у збільшенні потенційного і реального валового національного продукту 
(ВНП), у зростанні економічної міцності нації, країни, регіону. Таким чином, економічне зростання виступає 
кількісною характеристикою розвитку економіки як країни в цілому, так і її регіонів, і тому його рівень має 
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виражатися певними узагальнюючими показниками. Зокрема, його можна виміряти двома взаємозалежними 
показниками: зростанням за певний період часу реального ВНП або ростом ВНП на душу населення.  

Найчастіше в якості статистичного показника, що дозволяє виміряти рівень економічного зростання, 
виступає річний темп зростання ВНП (ВВП) з врахуванням динаміки середнього рівня цін. Тобто, економічне 
зростання можна визначити як «…збільшення масштабів сукупного виробництва та споживання в країні, що 
характеризується такими макроекономічними показниками, як ВНП, ВВП, національний дохід [1]. Такий 
показник вимірюється темпами зростання або приросту показників на початку та в кінці періоду або 
відношення приросту показника до його попереднього значення». 

Кемпбелл Р. Макконнелл та Стенлі Л. Брю оцінюють економічне зростання як «…збільшення виробничих 
можливостей, що проходить зі збільшенням кількості використовуваних факторів виробництва або 
вдосконаленням техніки і технології» [2]. Аналогічний підхід застосовують Рудігер Дорнбуш та Стенлі Фішер, 
які стверджують, що «економічне зростання – це зростання реального ВВП» [3]. 

Другий показник, що оцінює зміст економічного зростання – темпи зміни реального ВВП в розрахунку на 
душу населення країни та її регіонів. В даній характеристиці відображається той факт, що чинником 
економічного зростання є «…випереджаючі темпи зростання сукупного виробництва в порівнянні зі зміною 
(приростом) населення країни для підвищення рівня його добробуту» [1].  

В процесі оцінювання рівня економічного зростання необхідно розрізняти кількісні та якісні показники. На 
думку більшості вчених, в якості кількісних характеристик варто використовувати  річні темпи зростання ВВП, 
річні темпи зростання національного доходу, річні темпи зростання чистого національного продукту, ВВП на 
душу населення, наявний доход на душу населення та ін. В якості якісних показників виступають показники 
галузевої структури економіки; рівня розвитку інфраструктури; рівня життя населення; інноваційної активності 
регіонів; соціального, екологічного та політичного становища. 

Економічний розвиток регіонів є важливою складовою економічного розвитку держави. Це процес, який 
повинен забезпечити зростання добробуту населення регіону шляхом ефективного використання всіх 
наявних регіональних ресурсів. З одного боку питаннями економічного розвитку регіону повинні опікуватися 
його керівні структури. А оскільки економічний розвиток регіоні в сукупності визначає розвиток економіки в 
цілому, дане питання є важливим і з позиції держави. 

Зважаючи на те, що економічний розвиток кожного регіону в межах країни різниться один від одного і 
рівень диференціації є досить значним, метою державної економічної політики стосовно питань економічного 
регіонального розвитку має стати пошук шляхів зменшення економічної нерівності між регіонами, 
стимулювання розвитку найбідніших регіонів, яке забезпечить вирівнювання економічного розвитку регіонів і 
зменшення розриву між найбіднішими та найбагатшими регіонами країни [4]. 

Економічне зростання регіонів оцінюється за допомогою індексів і темпів зростання фізичного обсягу 
валового регіонального продукту (ВРП). А у контексті забезпечення довгострокового економічного зростання 
країни та її регіонів важливим є оцінювання його результатів на основі концепції якості зростання регіональної 
економіки, що передбачає вивчення стійкості рівнів динамічного ряду шляхом розрахунку індексів стійкості 
динамічних рядів та оцінку стійкості тенденції на основі коефіцієнта Спірмена. 

Індекс стійкості темпів зростання ВРП – це відношення середньорічного темпу зростання ВРП за 
сприятливий період часу до середньорічного темпу зростання ВРП в регіоні за несприятливий період [5]: 

несприят

сприят
рядурівст Т

Т
I .. , 

де сприятТ  – середньорічний темп зростання ВРП за сприятливі роки, за які темпи зростання ВРП не 

нижчі середньорічного темпу зростання ВРП за весь період; несприятТ  – середньорічний темп зростання 

ВРП за несприятливі роки. 
Чим ближче значення індексу стійкості ВРП до одиниці, тим менші коливання і вища стійкість.  
Коефіцієнт Спірмена розраховується за формулою: 
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де n – це кількість періодів; d – різниця рангів рівнів досліджуваного ряду і рангів номерів періодів або 
моментів ряду. 

Дослідження стійкості економічного зростання регіонів проведено за даними Державної служби статистики 
України щодо динаміки ВРП за період з 2009 по 2014 рр [6]. Результати представлені в табл.  
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Таблиця 
Показники стійкості економічного зростання регіонів України за 2009-2014 рр. 

Регіони 

Ланцюгові темпи зростання ВРП 
Середній 

темп 
зростання 

ВРП 

Індекс 
стійкості 
темпів 

зростання 
ВРП 

Оцінка  
стійкості 
тенденції 

(коефіцієнт 
Спірмена) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

АРК 0,851 1,140 0,993 0,962 1,022 – 0,989 1,130 0,3000 
Вінницька 0,857 1,143 1,041 0,967 1,011 0,998 0,999 1,079 0,0286 
Волинська 0,811 1,165 1,051 0,995 0,948 1,018 0,992 1,135 0,0857 
Дніпропетровська 0,858 1,267 0,977 0,943 1,018 0,958 0,996 1,148 0,0857 
Донецька 0,840 1,362 1,003 0,872 0,975 0,709 0,940 1,247 -0,2571 
Житомирська 0,853 1,269 0,910 1,065 0,931 1,017 0,999 1,238 0,2571 
Закарпатська 0,790 1,312 0,972 0,984 0,977 1,022 0,998 1,207 0,2571 
Запорізька 0,779 1,308 0,997 0,950 1,015 1,011 0,999 1,171 0,2571 
Івано-
Франківська 

0,916 1,125 1,060 0,970 0,946 0,999 1,000 1,059 0,0286 

Київська 0,854 1,178 1,063 0,912 0,917 1,064 0,992 1,051 0,2571 
Кіровоградська 0,755 1,232 1,033 0,922 1,087 0,919 0,980 1,199 -0,0857 
Луганська3 0,877 1,180 1,066 0,908 0,930 0,662 0,923 1,173 -0,2571 
Львівська 0,877 1,159 1,063 0,938 0,969 1,021 1,000 1,055 0,0286 
Миколаївська 0,865 1,116 0,995 0,936 1,086 0,943 0,986 1,118 0,0286 
Одеська 0,776 1,180 0,997 0,948 1,092 0,930 0,979 1,193 0,0286 
Полтавська 0,915 1,262 0,930 0,961 0,965 1,017 1,002 1,133 0,3714 
Рівненська 0,869 1,235 0,979 0,988 0,938 1,059 1,005 1,174 0,2571 
Сумська 0,856 1,115 1,090 0,943 1,010 0,978 0,995 1,052 0,0286 
Тернопільська 0,899 1,062 1,109 0,979 0,886 1,118 1,005 1,108 0,5429 
Харківська 0,845 1,178 1,028 0,942 1,004 0,991 0,993 1,090 0,0286 
Херсонська 0,847 1,095 1,020 0,965 1,009 0,986 0,984 1,078 0,0286 
Хмельницька 0,907 1,104 1,080 1,009 0,889 1,056 1,004 1,105 0,0857 
Черкаська 0,744 1,239 1,005 0,948 0,998 0,982 0,975 1,169 0,0286 
Чернівецька 0,841 1,132 1,037 1,020 0,957 0,968 0,988 1,103 -0,1429 
Чернігівська 0,876 1,116 1,078 0,965 0,921 1,049 0,997 1,091 0,0286 
м. Київ 0,783 1,241 0,993 1,012 1,044 0,903 0,986 1,232 -0,0857 
м. Севастополь 0,838 1,188 0,969 0,857 1,044 – 0,971 1,133 0,3000 

 

Стійкість темпів зростання ВРП вважається високою за умови 1,1<.. рядурівстI  і низькою за умови 

1,2>.. рядурівстI . В 30% регіонів спостерігається висока стійкість темпів зростання ВРП, в 15% – низька.   

Градація рівня стійкості тенденції: 0,2<СпірменК  – нестійка; 0,4<2,0 СпірменК  – слабка стійкість; 

0,6<4,0 СпірменК  – середня стійкість; СпірменК6,0  – висока стійкість. 

За результатами дослідження в 67% регіонів тенденція зростання ВРП нестійка, в 30% – її стійкість 
слабка. 

Висновки. Зростання ВРП у всіх регіонах спостерігалося в 2010 р. Найгіршим виявився 2009 р. в плані 
суттєвого зниженням обсягів ВРП у всіх регіонах. В період з 2011 по 2014 рр. темпи зростання ВРП 
переважно нижчі 1. Відповідно, середньорічні темпи зростання ВРП демонструють щорічне зниження даного 
показника в середньому в більшості регіонів. Якість економічного зростання регіонів, оцінена показниками 
стійкості темпів зростанні та тенденції, низька. Отже, існують чималі проблеми економічного зростання 
регіонів, які потребують активного пошуку шляхів та методів їх вирішення: створення та розвиток в регіонах 
власної бази стійкого зростання; залучення інвесторів та удосконалення економічної структури, сприяння 
розвитку в регіоні малого і середнього бізнесу; створення системи регіональних податкових пільг і гарантій 
для діяльності підприємницьких, комерційних структур та інвесторів; узгодження і захист інтересів регіону 
всередині країни і за кордоном і т.ін. 
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Стійка тенденція нарощення зовнішньоекономічних зв’язків України з Європейськими та іншими країнами 

вимагає пошуку нових шляхів підвищення  конкурентоспроможності національної економіки. Зважаючи на 
географічне положення, розвиток транспортно-логістичної інфраструктури та значний науковий і кадровий 
потенціал нашої країни, основною передумовою посилення вітчизняних конкурентних позицій є розвиток 
морегосподарського комплексу (МГК). До того ж досвід більшості заможних країн світу, таких як Голландія, 
Китай, Норвегія, Сінгапур, США тощо, підтверджує пріоритетність розвитку зазначеного сектору економіки.  

Поява чисельної кількості публікацій присвячених МГК засвідчують усвідомлення наявного завдання 
суспільством. Не пасуть задніх і можновладці – затверджено Морську доктрину України на період до 2035 р. 
[1], яка визначає стратегії та основні напрями  подальшого розвитку України  як  морської  держави. Проте, 
опрацювання кола наукових праць [2-9] та законодавчих актів [1; 10-13] дає можливість стверджувати про 
фрагментарність більшості досліджень, відсутність однозначності у трактуванні сутності морегосподарського 
комплексу та розумінні його функціонально-компонентної структури. 

Прагнучи усунути існуючи розбіжності, а подекуди і протиріччя, розглянемо етимологію терміну 
«морегосподарський комплекс». Тлумачення його складової «комплекс» є відносно однозначним: (від 
латин. Complexus – зв'язок, поєднання) сукупність будь-чого, що об’єднане разом та відповідає певній 
загальній меті. Складніше сталося з визначенням «морегосподарства». Так, під морським господарством 
(морегосподарською діяльністю) здебільшого розуміють процес отримання вигод від використання ресурсів 
Азовського і Чорного морів, Керченської протоки та інших районів Світового океану для задоволення потреб 
людини і суспільства та розширення відтворення природно-ресурсного потенціалу Світового океану [1]. 
Наведене визначення фокусується виключно на одній іпостасі морегосподарської діяльності – безпосереднє 
та опосередковане користування морськими ресурсами. В цьому випадку поза увагою залишаються освітні 
установи, що забезпечують МГК висококваліфікованими кадрами, науково-дослідні інститути та 
природоохоронні організації, які опікуються збереженням морських ресурсів і налагоджують нормальне 
функціонування МГК, тощо. Хоча, та сама Доктрина [1] закріплює проведення морських наукових досліджень, 
підготовку та перепідготовку кадрів як напрям морегосподарської діяльності. 

На нашу думку, розуміння сутності МГК має будуватися в контексті багатокомпонентності даної структури 
та враховувати міжгалузевих характер зв’язків, що виникають в процесі здійснення морської господарської 
діяльності. Від так, морегосподарський комплекс України – сукупність виробничо взаємопов’язаних 
підприємств, діяльність яких пов’язана з використанням морських ресурсів, а також обслуговуючих і 
допоміжних підприємств і організацій, що діє з метою соціально-економічного піднесення країни. 

Не менш важливим питанням при опрацювання передумов розвитку МГК в Україні є систематизація його 
компонентів. Спостереження за бізнесовою практикою та вивчення спеціальної літератури дозволяють 
стверджувати, що до класифікації елементів МГК доцільно застосовувати просторовий та функціональний 
підходи. В першому випадку господарська діяльність підприємств може бути морською (безпосередньо 
пов’язана з водою), прибережною та береговою. З функціональної позиції МГК складається з операторів 
ринку, діяльність яких пов’язана з: 

- вилученням морських ресурсів;  
- користуванням морськими ресурсами;  
- забезпеченням.  
Запропонований розподіл дає можливість врахувати специфіку кожного конкретного елемента МГК та 

спростити процес структурування. 
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Висновок. За умов міжнародної інтеграції розвиток МГК стає важливою чинником посилення 
конкурентоспроможності національної економіки. Чітке розуміння сутності МГК є важливою передумовою його 
розвитку. Під морегосподарською діяльністю пропонуємо розуміти сукупність виробничо взаємопов’язаних 
підприємств, діяльність яких пов’язана з використанням морських ресурсів, а також обслуговуючих і 
допоміжних підприємств і організацій, що діє з метою соціально-економічного піднесення країни. Класифікація 
МГК доцільно здійснювати залежно від просторової орієнтації елементів комплексу та функціонального 
призначеня. 
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Великий Шелковый путь – система караванных торговых путей, соединявших со ІІ в. до н.э. до ХV в. 

страны Евразии – от Западной Европы до Китая. Великий Шелковый путь служил не только средством 
экономического развития и торговли, но и способом диалога культур, обмена информацией, развития 
человеческой цивилизации в целом. Но все же основное его предназначение – это торговля. Так было в 
древности, те же торгово-экономические цели стоят в приоритете перед возрождающимся новым Шелковым 
путем. В свою очередь, для того, чтобы торговля продвигалась эффективно, важно сочетание множества 
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факторов. Например, скорость доставки, протяженность пути, упрощение таможенных процедур и т.д. В 
идеале, свободная торговля без изъятий и ограничений. 

О цели создания “экономического пространства Великого Шелкового пути” председатель КНР Си 
Цзиньпин впервые публично заявил во время визита в Казахстан в сентябре 2013 года. Китай предоставляет 
40 млрд. долларов для “шелкового” строительства и эта трансконтинентальная дорога соединит Китай, 
страны Ближнего Востока, Средней Азии с Европой. Главное, что этот транспортный коридор будет 
проходить по территории Украины.  

К настоящему времени Украина формально все еще находится в стороне от китайской инициативы «Один 
пояс – один путь» (объединённый проект создания «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского 
Шёлкового пути XXI века»). Однако, при всем этом именно Украина является наиболее готовой к тому, чтоб 
выполнить свою «шелковую миссию». Без Украины шелковое движение с места не сдвинется, оставаясь 
лишь декларациями о красивых намерениях. Но именно с Украиной Шелковый путь обретет свою 
целостность и функциональность. 

Участие Украины в проекте преследует несколько целей: увеличение грузопотока портов, железных 
дорог, доступ к альтернативным от России транзитным маршрутам, привлечение китайских инвестиций в 
инфраструктуру. 

Преимущество Украины заключается в наличии большого экспортного агропотенциала, высокого 
качества продовольственной продукции, наличии разветвленной инфраструктуры, дешевой рабочей силы. 
Важную роль играют географический фактор нахождения Украины на пересечении транспортных осей 
«Север — Юг» и «Запад – Восток»,   а также географическая близость к рынкам Европы и России. 

В Украине есть самое главное условие, необходимое для успешности Шелкового пути – проводятся 
экономические реформы, созданы условия для свободной торговли. Причем для свободной торговли именно 
в отношениях с Евросоюзом. То есть то, чего нет ни у Беларуси, ни у России, которым остается только 
довольствоваться наличием «шелковой магистрали». 

Шелковый путь при всей своей стратегической роли сам по себе не является самодостаточной 
ценностью. Это всего лишь транспортная магистраль. Наличие магистрали само по себе не гарантирует 
торговли. Но для улучшения торговли необходимо развивать магистраль. 

Украину можно считать примером в шелковом строительстве. Здесь этот процесс начали с неотложных 
экономических реформ. Есть и «антипримеры» - Беларусь и Россия, где начали со строительства дороги, 
полностью проигнорировав возможности свободной торговли с Евросоюзом. 

Единой концепции маршрутов пока нет. В СМИ фигурируют самые различные варианты карт, созданных 
как экспертами, так и просто фантазией журналистов. Причина этого — активные многосторонние 
переговоры, лоббизм и острая конкурентная борьба между потенциальными странами прохождения. Ведь на 
развитие пути предусмотрено $40 млрд., а такие инвестиции нужны всем странам. 

Что касается проблем, то проблемы развития евроазиатских автотранспортных связей связаны, прежде 
всего, с международным сотрудничеством в области автомобильного и железнодорожного транспорта между 
Китаем и другими странами, расположенными вдоль Шелкового пути. Несмотря на то, что они достигли 
достаточного развития, тем не менее, из-за диспропорции в географических и экономических условиях 
существует несбалансированность в сотрудничестве в области транспорта. Так, например, Китай использует 
"европейский", а точнее – мировой стандарт железнодорожной колеи шириной 1435 мм, а в Казахстане, 
России и Украине с советских времен осталась колея шириной 1520 мм. Это означает, что между Китаем и 
Европой товары приходится дважды перегружать или менять колесные пары, что приводит к большой потере 
времени и денег. 

Но нас больше всего интересует роль Украины в Шелковом строительстве.  
Как было сказано ранее, существует множество вариантов карт и украинский вариант имеет множество 

недостатков, которые предстоит преодолеть: устаревшее оборудование в портах (как следствие — низкие 
темпы обработки грузов); медленное оформление судов из-за коррупции и бюрократии; непрозрачные и 
длительные таможенные процедуры; высокая стоимость судозаходов (на 25-35% выше, чем в Болгарии и 
Румынии); отсутствие качественных дорог для автосообщения с ЕС. 

На данный момент найти преимущества украинского варианта нелегко. Это путь длиннее варианта через 
Россию и Беларусь. К тому же предполагает прохождение 2-х морей, а значит — 4-х перевалок. Это также 
увеличит стоимость прохождения. Важно, что Украина, в отличие от Румынии, не член ЕС. И это усложняет 
прохождение таможенных процедур. Обыграть порт Констанцу будет крайне сложно. 

Еще одна проблема — трасса "Одесса — Рени". Из-за ее катастрофического состояния сейчас она не 
может стать частью 9-го международного коридора на Балканы. Как следствие, все автомобильные потоки с 
Дуная на север идут в обход Украины. Методы решения пока не ясны. 

Топография, геология и значительные свободные площади земли в прибережной зоне Николаевского 
региона могут минимизировать затраты на компоновку акваторий и причалов. Также благоприятным 
фактором является то, что регион находится на стыке наземных (ж/д, автомобильные магистрали и 
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трубопроводы), водных (пересечение морских и внутренних водных путей) и воздушных (два аэропорта) 
транспортных сообщений.  

Что касается Днепро-Бугского лимана, то он является природной морской бухтой, которая врезается 
вглубь материковой части. Именно здесь появились первые порты и судостроительные заводы — еще в те 
времена, когда только осваивалось Черноморское побережье. Исходя из военной доктрины России, а затем 
и Советского Союза, регион долгое время был закрыт для торгового мореплаванья.  

Именно в БДЛК были построены первые в Украине частные терминалы («Укрпищесбытсырье», 
«Никатера», «Нибулон» и др.), что, разумеется, определяет его как подходной канал для николаевских 
портов и судостроительных заводов.  

В 2005 году в Николаеве началась разработка масштабного проекта строительства на левом берегу 
Южного Буга универсального морского комплекса терминалов «Галицино». Введение в строй этого УМКТ 
мощностью 50 млн. тонн грузов в год позволит в значительной степени снять проблему в вопросе 
обеспечения скоростной, качественной и безопасной обработки грузов.  

Планируется, что комплекс будет иметь 9 специализированных терминалов, 23 причала (21 грузовой и 2 
для стоянки портового флота). С вступлением объекта в действие будет обеспечено рабочих мест для 
свыше 3200 человек. Наличие собственной ж/д ветки, развитая сеть автомобильных дорог, расположение 
поблизости аэропорта, терминала компании «Укрпищесбытсырье» для хранения и переработки наливных 
грузов создают уникальные условия для построения наиболее выгодных и рациональных логистических 
схем.  

Можно смело утверждать, что УМКТ не ставит перед собой задачу только получить высокую прибыль за 
счет освоения рынка портовых услуг для возврата инвестиций и накопления собственного капитала. 
Комплекс так же сможет гармонично развивать судостроение и судоремонт в Николаевской области.  

Вывод. Участие в Шелковом строительстве откроет для нашей страны новые возможности развития и 
даст возможность сделать Украину мостом между Европой и Китаем, наладив быстрое и надежное 
сотрудничество. Но для этого потребуется пройти нелегкий путь.  Нужно создавать наиболее благоприятные 
условия для движения товаров, капиталов и услуг именно через Украину. Там, где будут наиболее 
благоприятными транспортные, логистические и финансовые условия, туда и устремятся товарные потоки  
из Китая и Европы. 

Таким образом, чтобы обойти конкурентов, Украине нужно ускорить обработку грузов в портах, упростить 
таможенное оформление, ликвидировать коррупционную ренту, удешевить судозаходы, улучшить состояние 
авто- и железнодорожных путей. 

Упустить такую возможность было бы неразумно. 
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Бізнес-інкубатор – не є новим поняттям для розвинених країн світу. Перша модель бізнес-інкубатору 

з’явилась ще в середині 20 ст. в Великобританії. Вже в 1985 році їх нараховувалось близько 70, а через 10 
років ця кількість зросла до 1100 подібних інкубаторів. Україна перейняла зарубіжний досвід тільки наприкінці 
минулого століття.  

Бізнес-інкубатори – це структури, що надають допомогу новим компаніям на етапі їх організації та 
становлення. Основна мета бізнес-інкубаторів в інтерактивному процесі – надихати людей на організацію 
власної справи, створювати умови, що сприяють розвитку нових компаній і підприємництва, підтримувати їх у 
розробленні новаторських продуктів, надавати їм приміщення, засоби інфраструктури і т. ін. [1]. 

Найбільш вагомий акцент у діяльності бізнес-інкубаторів робиться на стимулюванні розвитку регіональної 
та місцевої економіки та створенні нових робочих місць. Бізнес-інкубатори необхідні для зміцнення й розвитку 
новостворених підприємств та покликані допомагати тим, хто має намір почати бізнес. У державах з низькою 
динамікою розвитку підприємництва роль бізнес-інкубаторів виявляється дуже важливою для забезпечення 
місцевого соціально-економічного розвитку. 

Передбачається, що у бізнес-інкубаторі майбутній підприємець отримає необхідні знання з основ 
підприємництва, маркетингу, антикризового менеджменту та професійні знання відповідно до вибраного виду 
діяльності; бізнес-ідея пройде шлях від попередніх бізнес-очікувань до реалізованого бізнес-проекту, а 
початкові інвестиції перетворяться на прибуток. Така модель процесу інкубації бізнесу дасть змогу 
мінімізувати втрати від прийняття непрофесійних рішень з одночасним підвищенням рівня професіоналізму 
новачка в сфері підприємницької діяльності [2]. 
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Суттєвою проблемою для Миколаївського регіону є відсутність професійної бізнес-культури та відсутність 
структур сприяння розвитку малого та середнього підприємництва. 

Дану проблему можна вирішити за допомогою ефективного функціонування бізнес-інкубатора.  
Науково-освітня лабораторія «Студентський бізнес-інкубатор ФЕМ» має на меті допомагати талановитим 

спеціалістам, аспірантам та студентам знайти життєздатну бізнес-ідею та реалізувати її в життя.  
В результаті роботи бізнес-інкубатора очікується, що інкубатори забезпечать розвиток людських ресурсів, 

будуть боротися з проблемами слабких систем менеджменту за рахунок передачі знань і досвіду, а також за 
рахунок створення і впровадження підприємницької культури в організаціях. 

Відбір учасників бізнес-інкубатору буде проводитись на конкурсній основі, в результаті переможці будуть 
забезпечені спеціально відведеними місцями для роботи над проектом, а також правом на безкоштовну 
консультацію з таких питань як : 

— консалтингові послуги; 
— допомога у проектуванні бізнес-планів; 
— допомога в пошуку джерел фінансування; 
— підтримка проекту на початкових стадіях; 
— аналіз ринкового середовища та конкурентів; 
— технічно-адміністративне обслуговування (Інтернет, телефон, факс, ксерокс, тощо); 
— інформаційне та рекламне забезпечення; 
— допомога в здійсненні юридичних та бухгалтерських послуг. 
Також важливо розуміти, що подальший розвиток бізнес-інкубаторів є ефективним засобом для створення 

дієздатних та конкурентоспроможних  нових підприємств. Подальший розвиток у цій сфері має хороші 
перспективи, адже бізнес-інкубатори визнано одним з найбільш результативних елементів підтримки 
підприємництва в світі, які сприяють створенню та прискоренню розвитку малих підприємств в 7-22 рази, 
знижуючи ризик у бізнесі до 20% [3, с.96]. 

Бізнес - інкубатори знижують ризик банкрутства суб'єктів малого бізнесу . За звітами інкубаторів , які 
входять до складу Національної Асоціації Бізнес - Інкубаторів США ( NBIA ) , 87 % всіх фірм - випускників 
інкубаторів , функціонують і сьогодні [4]. 

Висновок. Мале підприємництво є важливою та невід’ємною частиною ринкової економіки. Порівняно з 
економічно розвиненими країнами Україна має дуже низькі показники розвитку малого та середнього 
підприємництва. Однією з причин успішного розвитку підприємств малого бізнесу в країнах з ринковою 
економікою є існування розгалуженої системи державних програм сприяння малому підприємництву. 
Розвиток малого та середнього підприємництва залежить значною мірою від наявності таких форм його 
підтримки, як бізнес-інкубатори.   
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Туристичний бізнес виступає єдиною економіко-технологічною системою формування й реалізації 

туристичного продукту з метою задоволення попиту на туристичні послуги [1]. Як і будь-який вид діяльності 
туристична індустрія має свої особливості, на які слід звертати увагу при виборі інформаційної системи на 
підприємстві. До особливостей туристичної галузі відносять неосяжність туристичної послуги, розрив в часі 
між фактом покупки й фактом споживання туристичного продукту,  значні сезонні коливання, велика 
залежність якості туристичного продукту від виконавців та територіальна роз’єднаність споживача й 
виробника. 

Підприємства туристичної індустрії мають справу з великим обсягом інформації, яка постійно оновлюється 
та потребує ретельного аналізу. Для раціонального використання потужностей підприємства, доцільним є 
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вибір оптимальної інформаційної системи, яка б допомогла керівникам окремих підрозділів приймати 
правильні рішення щодо подальшого розвитку підприємства [2]. 

ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning System — система планування ресурсів підприємства) — 
корпоративна інформаційна система (КІС), призначена для автоматизації обліку й управління. В ERP-
системах використовується  програмний інструментарій, який дозволяє планувати й моделювати потік 
замовлень і оцінювати можливість їхньої реалізації в службах і підрозділах підприємства, пов'язуючи його зі 
збутом. В галузях туристичної індустрії  ERP-система повинна виконувати такі завдання: 

1) облік замовлення будь-якої складності; 
2) облік індивідуальних замовлень; 
3) постановка завдань співробітникам через програму з контролем виконання; 
4) накопичення та управління знаннями; 
5) електронне листування з клієнтами; 
6) розсилка по клієнтській базі з критеріями відбору клієнтів; 
7) облік і пролонгація договорів з туроператорами; 
8) автоматичний розрахунок собівартості на основі договорів з постачальниками; 
9) довідник готелів та країн; 
10) вести бухгалтерський облік замовлень. 
Оскільки туристичний бізнес має свої особливості, то для його автоматизації була створена спеціальна 

система – ERP.travel. Це онлайн-система для автоматизації роботи турагенції. Вона допомагає створювати 
замовлення за кілька хвилин, що робить процес спілкування з клієнтами швидким та не обтяжуючим. Це є 
одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності турагенції на ринку туристичних послуг. ERP.travel 
користуються турагенції країн СНД, тому досвід роботи з такою інформаційною системою буде дуже 
важливим й для українських туристичних підприємств. Програму можна оптимізувати з урахуванням саме 
особливостей ведення туристичного бізнесу в Україні. 

Як відомо, турагенції працюють у кооперації з туроператорами. Тому вкрай необхідною є можливість 
інтеграції декількох інформаційних систем. У системі ERP.travel ви можете роздрукувати усі потрібні 
документи щодо оформлення туру, попередньо сформовані туроператором.  

Жодна ERP-система не може обійтися без фінансового обліку коштів в касах і банках. Представлена ця 
функція і в ERP.travel. Облік здійснюється для формування вартісних показників діяльності підприємства і 
виявлення зовнішніх зв’язків із постачальниками, покупцями, банками, інвесторами, акціонерами. Ведеться 
також і управлінський облік агентств, особливо якщо це стосується мережевих суб’єктів.  

CRM (управління відносинами з клієнтами (англ. сustomer relationship management) — поняття, що 
охоплює концепції, котрі використовуються компаніями для управління їхніми взаємовідносинами зі 
споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів та 
інформації про взаємовідносини з ними [3]. Це невід’ємна частина сфери послуг, тому в ERP.travel можливе 
введення потенційних клієнтів, дзвінків і завдань, що створюють робочу платформу для туристичного 
менеджера. 

Для підтримання контактів з клієнтами, частіше використовуються Інтернет технології, а саме 
повідомленні на електронну пошту. Інтеграція з електронною поштою в ERP.travel дозволить автоматично 
надсилати листи з актуальними пропозиціями усім клієнтам. 

Автоматично оновлювані довідники постачальників і готелів будуть заощаджувати час на пошук 
оптимальних варіантів, а інформація завжди буде актуальною.  

Діяльність туроператорів та турагентів неможливо уявити без використання автоматизованих 
інформаційних систем. Вони можуть бути різноманітними в залежності від масштабів обслуговування, різних 
ринкових сегментів та мінливого середовища. Проте такі системи повинні відповідати певним вимогам: 

- розроблені спеціально для туристичної діяльності (специфіка галузі повинна відображатися на 
необхідних модулях системи з урахуванням її особливостей); 

- гнучкість (швидке пристосування до зміни механізмів роботи з різними постачальниками туристичних 
послуг); 

- інтегрованість (взаємозв’язок з інформаційними системами інших суб’єктів туристичного ринку); 
- легкість в експлуатації (швидке навчання спеціалістів, зрозумілість, чіткість інформації). 
Висновок. Таким чином, інформаційне забезпечення є важливою складовою конкурентоспроможного 

туристичного підприємства. Існує безліч шляхів удосконалення інформаційних технологій у турбізнесі, які 
повинні проводитися з урахуванням індивідуальних потреб окремих туристичних суб’єктів. 
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Автор: Потай І.Ю. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 
За даними лабораторних служб Дніпровського басейнового управління водних ресурсів (БУВР), 

гідрохімічний стан водосховищ Дніпровського каскаду та водотоків басейну протягом 2015 року по більшості 
показників, що визначались, знаходився на задовільному рівні, без різких коливань і характеризувався дещо 
кращим станом, ніж у 2014 році. Епідеміологічних порушень та надзвичайних ситуацій на водних об’єктах 
басейну Дніпра у зонах, які мають негативний вплив АЕС, протягом року зафіксовано не було. У відповідності 
з тимчасовою скороченою програмою моніторингу довкілля у 2014 році було відібрано та проаналізовано 698 
проб для гідрохімічного аналізу та 279 проб для радіологічного аналізу. Виходячи з результатів щомісячних 
досліджень, можна зробити висновок, що значних змін у гідрохімічному стані водосховищ каскаду та основних 
водотоків басейну не відбулося. 

У верхів’ї р. Дніпро (на кордоні з Білорусією), як і у 2014 році, спостерігались високі показники хімічного 
споживання кисню (ХСК) та заліза, що пояснюється морфологією порід у місцях течії ріки. Кольоровість води 
на протязі періоду була в межах 26—68 градусів. 

Нижче за течією значний вплив на якісний стан Київського водосховища та верхньої частини Канівського 
водосховища проявляють води р. Прип’ять, до якої із заболочених територій Білоруського Полісся потрапляє 
основна частина забруднень. У 2015 році органічне забруднення води було значно більшим, що і вплинуло на 
якість води Київського водосховища. 

Гідрохімічний стан верхніх водосховищ та їх приток значною мірою впливає на якість води середніх 
водосховищ, особливо Кременчуцького, де акумулюється основна частина забруднення. Тут відмічається 
зростання вмісту марганцю, заліза загального та спостерігається високе органічне забруднення води. У 2015 
році якість води Кременчуцького водосховища на всіх його водозаборах, а особливо в м. Корсунь-
Шевченківський залишилась на рів ні минулого року. Аналіз спостережень 2015 року засвідчив, що якість 
води водосховищ та приток Дніпровського басейну дещо погіршився у порівнянні з 2014 роком. Відбулося 
підвищення показників кольоровості, ХСК, азоту амонійного, марганцю та загального заліза. У Київському 
водосховищі біля м. Вишгорода (водозабір м. Києва) гідрохімічні показники стану води, які визначались 
протягом року, залишалися майже без змін, за винятком збільшення показників: кольоровості, амонію 
сольового та заліза загального. 

На якість води р. Ірпінь перед її впадінням у Київське водосховище, вирішальний вплив мають води 
притоки р. Кізки, де через скиди недостатньо очищених стічних вод з каналізаційноочисних споруд (КОС) ВАТ 
«Комплекс Агромарс» спостерігається забруднення води. В результаті цього, вода гирлової частини р. Ірпінь 
має підвищене органічне забруднення. 

У районі Кайдаківського водозабору м. Дніпропетровська, розташованого на берегах Дніпровського 
водосховища, протягом року гідрохімічний стан води був стабільним. Рівні забруднення води у цьому регіоні 
дещо зменшились по таким показникам: ХСК, БСК5, амоній сольовий, залізо загальне. 

Радіологічний стан води Дніпровського басейну за 2015 рік не зазнав суттєвих змін. Вміст радіонуклідів у 
річках басейну в межах контрольованої території був без відхилень від значень, зафіксованих у 
попередньому році. У 2015 році на водосховищах басейну Дніпра спостерігалось зниження середньорічних 
показників вмісту 137Cs та 90Sr у водах вниз по каскаду. У рамках міжнародних програм у басейні Дніпра 
здійснювався контроль якості води по радіологічним показникам річок Десна, Снов, Судость, Ірпа, Клевень, 
Сейм, Псол, Ворскла, Цата і Ревна. Вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr у водах річок на всіх прикордонних 
створах протягом 2014 року був значно нижчим за допустимі рівні. 

Не у кращому, а іноді й у гіршому стані знаходяться басейни інших річок України (Сіверського Дінця, 
Дністра, Західного Буга, Південного Буга, басейни річок Приазовської і Причорноморської низовин) (табл.). 
Тому мета і стратегічні напрями, визначені Національною програмою для Дніпра, є аналогічними і для інших 
водних басейнів України. 
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Таблиця  

Індекси зміни виробництва валового внутрішнього продукту (ВВП), показників використання водних 
ресурсів в Україні (% до 1995 року) та обсягів скинутих зворотних вод (у тому числі забруднених, %)  

Показники Роки 
1995 2000 2005 2010 2015 

ВВП 100 47,7 43,2 62,5 63,0 
Спожито свіжої води 100 67,3 43,0 33,7 31,5 
У тому числі: 
для виробництва 100 64,1 42,8 35,1 31,7 
для побутово-питних потреб 100 94,8 71,3 51,8 42,1 
Відведено (скинуто) зворотних вод 100 73,9 54,1 43,9 37,9 
У тому числі: 
забруднених 100 145,4 103,6 107,7 55,2 
з них без очищення 100 194,0  190,6 51,6 
нормативно - очищених 100 58,3 63,3 39,6 51,6 
Обсяг оборотної та послідовно 
(повторно) використаної води 

100 75,5 61,1 69,7 61,2 

 
Дані моніторингу якості поверхневих вод свідчать про те, що впродовж 2015 року забезпечено в цілому 

стабільне водопостачання населення і галузей економіки водою у необхідній кількості і належної якості. 
Оскільки якість води в природних джерелах належить за чинною методикою екологічної оцінки відповідно до 
КНД 211.1.1.106-2003 «Організація та здійснення спостережень за забрудненням поверхневих вод» у 
більшості створів до IІІ— IV класів (помірно забруднена і забруднена), то перед подачею класів (помірно 
забруднена і забруднена), то перед подачею споживачам природна вода потребує очистки та належної 
підготовки, про що відповідним органам юридичним і фізичним особам надаються відповідні рекомендації та 
настанови. 

Проведений аналіз динаміки зміни показників використання водних ресурсів протягом 1995—2015 року, на 
перший погляд, свідчить про підвищення ефективності водоспоживання за ці роки. Так, якщо у 2014 році, 
порівняно з 1995 виробництво валового внутрішнього продукту (ВВП) складало 63,0 %, то споживання свіжої 
води — 31,5 %, в тому числі для виробництва — 31,7 %. Іншими словами водоємкість ВВП за 19 років 
знизилася на 43 %. 

Зниження водоємкості ВВП свідчить про впровадження в економіку України нових ощадливих енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій у різних галузях промисловості. 

Комплексна оцінка рівня водокористування в басейнових водогосподарських комплексів базується на 
еколого-економічному підході, основою якого є забезпечення охорони водних ресурсів, підтримки природної 
рівноваги, задоволення водопотреб населення і галузей економіки та досягнення високої економічної 
ефективності при одночасному зниженні рівня витрат ресурсів.  

Висновок. Еколого-економічна оцінка ефективності водокористування у басейнових водогосподарських 
комплексах включає економічну (характеризує розвиток галузей економіки, що впливають на якість та 
кількість водних ресурсів), соціальну (характеризує якісне та кількісне забезпечення населення водою) та 
екологічну (характеризує наявні водні ресурси, виснаження і забруднення водних екосистем) складові. 
Основою оцінки виступають показники водокористування, які характеризують процес природного відтворення 
водних ресурсів та забезпечення населення і суб’єктів господарювання водою в необхідних об’ємах та 
відповідної якості. 
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Переход к рыночной экономике коренным образом изменил условия формирования доходов населения. 

С одной стороны, появились возможности для проявления предпринимательских способностей, более 
полной реализации знаний и умений работников, активизации трудовой деятельности, с другой — 
ухудшились общеэкономические условия формирования доходов граждан Украины, снизилась их 
социальная защищённость, резко возросла экономическая и социальная дифференциация доходов. В 
результате проведения «шоковых» реформ более половины населения страны по уровню реальных доходов 
оказалось за чертой бедности, деформировалась структура денежных доходов населения - снижается 
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составляющая официальной заработной платы (трудовых доходов) и увеличивается доля «скрытых» 
(теневых) доходов. 

В настоящее время проблемные вопросы анализа и прогнозирования денежных доходов населения, 
определения их места в экономической системе Украины остаются актуальными, их значимость с 
теоретической и практической точек зрения возрастает. Сегодня доход, как форма отражения экономических 
отношений в обществе, претерпевает существенные изменения особенно в экономическом аспекте. 

Радикальные рыночные преобразования в стране и сопровождавший их кризис существенно изменили 
отношения между людьми по поводу определения доли каждого члена общества в созданном продукте, в 
решающей степени зависящей от отношений собственности. Как следствие, меняется и система 
формирования доходов населения. Распределение доходов в условиях рынка строится на том, что каждый 
собственник факторов производства получает свой доход в зависимости от спроса и предложения на этот 
фактор и от предельной производительности каждого фактора.  

Население (домашние хозяйства) предоставляет предприятиям услуги своего труда, а также другие 
факторы производства - капитал и землю. Поскольку платежи за факторы производства получают их 
владельцы, производство и доходы связаны между собой. Собственники рабочей силы, участвующие в 
производственном процессе, получают доход в виде заработной платы в зависимости от того, какую работу 
они выполняют и как они это делают, т.е. основным критерием распределения в данном случае является 
труд. Доход собственников средств производства и денежного капитала определяется размерами 
собственности и условиями её реализации и принимает форму процента, ренты, предпринимательской 
прибыли. Все эти виды доходов образуют взаимосвязанную систему, поскольку «произрастают» в процессе 
производства новой стоимости. 

Для отражения рыночной экономики, её внутренних взаимосвязей и параметров в большинстве развитых 
стран мира используется система национального счетоводства (СНС), которая сформулирована в 
категориях и терминах рыночной экономики. Её концепции и определения предполагают, что описываемая с 
её помощью экономика функционирует на основе действия рыночных механизмов и институтов. Исходная 
предпосылка рыночной экономики — свобода предпринимательства, самостоятельность субъектов 
хозяйствования. 

Сектор «Домашние хозяйства» занимает особое место в СНС, так как весь экономический оборот в 
конечном счете осуществляется для удовлетворения личных потребностей членов домашних хозяйств. 

Происходящие в Украине коренные рыночные преобразования изменили сущностные черты жителей, из 
статистической категории «население» они стали главным институциональным сектором экономики - 
«домашнее хозяйство». Домашнее хозяйство как институциональная единица является экономическим 
агентом, который владеет факторами производства, осуществляет экономическую деятельность, участвует в 
операциях с другими агентами. Поэтому проблема исследования формирования денежных доходов 
домашних хозяйств требует системного подхода, что особенно важно для смягчения социальных 
последствий экономических реформ. 

Основная характеристика сектора «Домашние хозяйства» в условиях рыночной экономики состоит в том, 
что этот сектор является основным потребителем рыночных и нерыночных продуктов и услуг и 
собственником факторов производства (труд, капитал, земля). Он формирует предложение рабочей силы и 
спрос на материальные блага и услуги. 

Можно сформулировать следующие принципы для определения доходов домашних хозяйств: 
Доходы домашних хозяйств формируются в результате экономического производства, при котором 

осуществляются затраты одного или нескольких факторов производства, принадлежащих домашнему 
хозяйству. 

Доходы — это часть валовой добавленной стоимости, которая поступает в распоряжение домашних 
хозяйств. 

Необходимо чётко разделить понятия «доход», «денежные поступления», «натуральные поступления» и 
«имущество» для домашних хозяйств. 

Не все поступившие деньги являются доходами домашних хозяйств. 
Не может быть источником дохода выручка от реализации имущества домашнего хозяйства и принятых 

финансовых обязательств. 
Не является доходом прирост стоимости имущества в результате случайных причин (инфляции, внешних 

и непредвидимых обстоятельств и др.). 
Необходимо учитывать, что домохозяйства, составляющие сектор национальной экономики, 

осуществляют функцию по ведению домашнего домохозяйства и различаются друг от друга потребностями, 
уровнями материальной обеспеченности и текущими доходами. В этой связи исследование доходов 
населения подразумевает первоначальный анализ доходов домохозяйства в целом и исследование их 
уровня в расчёте на члена домохозяйства. 
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Домашнее хозяйство в рамках СНС определяется как небольшая группа лиц, проживающих совместно, 
объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество и совместно потребляющих 
определенные виды товаров и услуг, к которым относятся главным образом жилье и продукты питания.  

Производство в секторе домашних хозяйств имеет место на предприятиях, принадлежащих полностью 
или частично членам домашнего хозяйства. В состав сектора домашних хозяйств входит подсектор 
некорпорированных предприятий, где весь капитал принадлежит домашнему хозяйству (или даже 
отдельному человеку), который отвечает лично за все обязательства данного предприятия. Такие 
предприятия часто не регистрируются в установленном порядке, основаны на неформальных отношениях 
между участниками производства и могут полностью или частично производить продукцию для собственного 
потребления. 

Выделение в качестве самостоятельного сектора экономики домашних хозяйств обусловлено тем, что в 
каждом секторе у институциональных единиц, в него входящих, одинаковые экономические задачи, функции 
и поведение. Так, хотя домашние хозяйства являются преимущественно потребительскими единицами, они 
участвуют в экономической деятельности через предоставление рабочей силы для экономики и управления 
собственными некорпоративными предприятиями. 

Располагаемый доход домашних хозяйств - это максимальная денежная сумма, которую домашние 
хозяйства могут позволить себе потратить на конечное потребление и сбережение в отчетном периоде без 
уменьшения наличных денег, ликвидации активов или увеличения пассивов. 

Процесс перераспределения осуществляется не только в денежной форме, но и с помощью 
предоставления бесплатных социально-культурных услуг (нерыночные услуги в области здравоохранения, 
образования, культуры и т.д.). И тогда сумма располагаемого дохода домашних хозяйств и сальдо 
полученных (переданных) социальных трансфертов в натуральной форме дает показатель 
скорректированного располагаемого дохода - как совокупности материальных благ и услуг, которую 
домашние хозяйства могут потратить на фактическое конечное потребление и сбережение в отчетном 
периоде без уменьшения наличных денег, ликвидации активов или увеличения пассивов. 

По признаку «форма поступлений» доходы домашних хозяйств можно разделить на следующие 
элементы: денежные доходы и натуральные поступления. При этом именно номинальные денежные доходы 
являются основным источником обеспечения потребления населения, они обеспечивают приобретение 
товаров и услуг, оплату налогов, сборов и обязательных платежей, прирост сбережений. 

Таким образом, применяя систему принципов формирования доходов домашних хозяйств и концепцию 
доходов СНС, уточним понятие «денежные доходы домашних хозяйств»:  это объём денежных средств, 
поступающих в распоряжение домашних хозяйств экономики в результате первичного распределения 
валовой добавленной стоимости: оплата труда, смешанные доходы, доходы от собственности. 

Вывод. Целостная концепция, реализованная на основе новых методологических и информационных 
подходов системы национальных счетов, с учётом опыта рыночного хозяйствования, определяющая 
экономическую сущность доходов домохозяйств, механизм их формирования и методы их прогнозирования, 
должна стать действенным инструментом государственной политики. 
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СЕКЦІЯ № 2 
КОНКУРЕНТОЗДАТНІ ПІДПРИЄМСТВА – КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ДЕРЖАВА 
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Бізнес-планування як елемент стратегічного планування 
Автор: Бадрак К. Є. 
Науковий керівник: Нейман В.М. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Сучасний стан ринкової економіки ставить перед вітчизняними підприємствами нові завдання та вимоги 

щодо виробництва їхньої продукції. Поступове насичення багатьох товарних ринків, особливо при 
уповільненні темпів зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни призводить до збільшення 
інтенсивності конкуренції. Експансія іноземних компаній стає ще одним впливовим чинником. В умовах 
розвитку міжнародної торгівлі успіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому 
ринках здебільшого залежить від ретельно підготовленого плану. Чим більш динамічним та невизначеним 
стає середовище діяльності, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій для реалізації завдань і 
цілей, які стоять перед організацією. Відтак, в умовах сьогодення для сталого розвитку підприємства та 
перемоги в конкурентній боротьбі необхідне ефективне стратегічне планування. 

Алгоритм поетапної розробки стратегічного плану представлений на рис. 1.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Послідовність стратегічного планування  

Рис. 1. Послідовність стратегічного планування 
Джерело: вдосконалено автором на підставі [2] 
Стратегічне планування розвитку підприємства як явище та процес передбачення майбутнього та 

підготовки до майбутнього трактується досить широко: як інтегральний процес підготовки та прийняття 
рішень певного типу, як формулювання цілей та визначення шляхів їхнього досягнення, як забезпечення 
підготовленості підприємства для конкурентної боротьби на ринках тощо. На думку доктора економічних наук 

Збір інформації про зовнішнє середовище (ринок, споживачі, постачальники тощо) 

Аналіз ситуації, визначення стратегічниї цілей і ключових умов успіху за кожним 
напрямком діяльності 

Аналіз конкурентоздатності фірми і вироблення стратегії стосовно конкурентів 

Аналіз і оцінка необхідних ресурсів для успіху в умовах конкуренції 

Моделювання й аналіз впливу зовнішніх факторів на розвиток напрямків діяльності 
й оцінка господарського ризику 

Розробка стратегії та альтернативних шляхів розвитку на рівні підприємства 

Розробка варіантів стратегічних планів з урахуванням можливої зміни ключових 
умов 

Аналіз варіантів і вибір ключових стратегічних рішень для виконавців 

Аналіз ефективності стратегічних планів 

1Організаційно-фінансовий супровід реалізації стратегічних планів 
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Сталінської О.В. [1], найактуальнішим у втіленні стратегічного планування для вітчизняних господарюючих 
суб'єктів є гармонійне поєднання двох його аспектів: 

- маркетингового стратегічного планування; 
- стратегічного планування інноваційної діяльності. 
В сучасних наукових дослідженнях змістовно обґрунтовано необхідність використання стратегічного 

підходу до планування окремо інноваційної або маркетингової діяльності підприємства. Вивчення 
закономірностей інноваційного розвитку підприємства є одним з провідних напрямків економічних досліджень, 
концептуальні засади яких було сформовано у наукових працях видатних вітчизняних та зарубіжних вчених-
економістів, таких як Ілляшенко С.М., Туган-Барановський М.І., Чумаченко М.Г., Шумпетер Й. та ін. 

Важливим елементом стратегічного планування, який вирішальною мірою може передбачати реакцію 
підприємства на вимоги зовнішнього середовища та підтримувати його відповідну поведінку на ринку, є 
бізнес-планування, яке можна розглядати як дієвий інструмент сучасного менеджменту, завдяки якому 
підприємства можуть визначити мету і завдання свого функціонування, розробляти систему заходів щодо 
поліпшення результатів діяльності або запобігання небажаним явищам. Проблематика бізнес-планування 
досить широко висвітлена зарубіжними фахівцями (Барроу К., Браун Р., Попов В., Ляпунов С., Волосський А. 
та ін.) та вітчизняними дослідниками (Покропивний С.Ф., Тарасюк Г.М., Соболь С.М., Дерев’янко О.Г. та ін.). 
Водночас підходи щодо трактування дефініції бізнес-плану і визначення його основних елементів різняться 
між собою. Також, попри наявність низки методик щодо розроблення бізнес-планів (TACIS, ЄБРР, UNIDO 
тощо), які успішно використовуються у світовій практиці, та вітчизняних методичних рекомендацій, питання 
формування структури бізнес-плану і його змістовного наповнення на сьогодні залишається актуальним [3]. 

Існують певні особливості при розробці бізнес-планів для окремих підприємств і їх об’єднань. Можна 
виділити два основних підходи: 

- при плануванні діяльності об’єднань підприємств спочатку розробляють плани для окремих підприємств, 
а потім ці плани з’єднують в один бізнес-план; 

- спочатку розробляють загальний бізнес-план, а потім детермінують його для кожного підрозділу. 
Нині в Україні найбільшого поширення набули такі західні методики з розробки бізнес-планів: 
- UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку) для країн, що розвиваються, з 

підготовки промислового техніко-економічного обґрунтування і її електронна версія COMFAR; 
- WORLD Bank (Всесвітній банк реконструкції та розвитку) та ін. 
Багато бізнесменів, які опрацювали не одне зарубіжне видання з розробки бізнес-планів і намагаються 

дотримуватися рекомендацій, викладених у них, стикаються з нерозглянутими там, та й невідомими на Заході 
труднощами. На відміну від зарубіжних країн, ділове планування в Україні має ряд особливостей. Українське 
законодавство на сьогодні не закріплює обов’язковість розробки бізнес-плану. Останній є новим документом 
для більшості українських підприємств. Незважаючи на прагнення країни приєднатися до європейської 
спільноти та підвищити стандарти якості продукції, послуг та принципів ведення бізнесу, значно поширена 
позиція, яка заперечує доцільність розробки розгорнутого бізнес-плану і передбачає, як альтернативу, стисле 
техніко-економічне обґрунтування. Особливо сьогодні, коли інтегрування до світового та європейського 
економічного простору є одним з найважливіших завдань для України, бізнес-планування набуває особливого 
значення. 

Аналіз наукових праць дозволив визначити основні аспекти процесу бізнес-планування в Україні: 
- низька інвестиційна привабливість нашої країни, викликана головним чином нестабільністю економічної 

та політичної ситуації всередині держави, а також недосконалістю нормативно-законодавчої бази); 
- відсутність підтримки з боку держави; 
- недостатня увага приділяється розробці маркетингової частини. 
Отже, наявність обґрунтованого бізнес-плану сприяє залученню капіталу, визначенню планів на майбутнє, 

ретельному вивченню передбачуваних ризиків і можливих труднощів, які можуть перешкодити практичній 
реалізації бізнес-проекту. Його впровадження дозволить значно підвищити ефективність діяльності 
підприємства, його конкурентоспроможність і скоротити витрати.  

Висновок. Таким чином, відсутність ефективного бізнес-планування на вітчизняних підприємствах 
перешкоджає і майже унеможливлює рівноправне співробітництво з розвиненими країнами та інтеграцію до 
міжнародних організацій, наприклад, до Європейського Союзу. Хоча розробка бізнес-плану потребує значних 
додаткових коштів, проте в перспективі товаровиробники зможуть зменшити втрати під час виробництва, 
підвищити свою конкурентоздатність на зовнішніх ринках та збільшити експортний потенціал. Таким чином, 
проблеми складання та реалізації бізнес-планів в Україні потребують подальшого дослідження для організації 
заходів щодо усунення цих проблем і перешкод. 

Список використаних джерел: 
1. Сталінська О.В. Сучасні напрями та принципи стратегічного планування на вітчизняних підприємствах 

[Електронний ресурс] / О. В. Сталінська // Ефективна економіка. — 2015. — № 4. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3950 



 

 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ: ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЕКОНОМІЧНІ ЧИТАННЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

 
38 

2. Бедринець М. Д. Економічна суть стратегічного фінансового планування підприємства в сучасних 
соціально-економічних умовах / М. Д. Бедринець, К. В. Недзельська // Збірник наукових праць Національного 
університету державної податкової служби України. - 2012. - № 1. - С. 24-31. 

3. Лаврів Л. А. Бізнес-планування у діяльності організації: базові процедури та основні методичні підходи / 
Л. А. Лаврів // Інноваційна економіка. - 2013. - № 10. - С. 104-111. 

 
 
УДК 334.716 : 339.137.2 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства з метою визначення резервів 
збільшення обсягів продажу товарів (на прикладі ТОВ «Інгул») 

Автори: Галата Н.О., Бойко Д.О., Золотаренко В.А., Кулаксізов В.Е., Молдован І.Ю., Нікора С.С., 
Прокопчук А.В., Решетняк Р.Р., Явтушенко І.С. 

Науковий керівник: Галата Н.О. 
Вище професійне училище №21, м. Миколаїв 
 
Кожне підприємство функціонує в умовах насиченості галузевих ринків. Обсяги виробництва та реалізації 

продукції, товарів, послуг з кожним роком повинні зростати, тому основними критеріями успішного 
функціонування підприємства на ринку є забезпечення необхідного рівня реалізації продукції. Однією з 
основних складових позитивного рішення цього питання є високій рівень конкурентоспроможності, яка тісно 
пов'язана з асортиментом продукції. 

Асортимент є сукупністю різновидів продукції кожного найменування, які відрізняються відповідними 
техніко - економічними показниками. 

Вимірниками обсягу продукції в натуральному вираженні є конкретні фізичні одиниці -штуки, тонни, метри 
тощо. Обсяг продукції у вартісному вираженні на ТОВ «Інгул» (невиробнича сфера) визначається 
показниками валової, товарної, реалізованої і чистої продукції. 

Товарна продукція не включає вартість незавершеного виробництва. Обсяг продажу розглядається у двох 
варіантах: по відвантаженій або оплаченій продукції. Обсягом відвантаженої продукції є вартість продукції 
власного виробництва, фактично відвантаженої продукції у звітному періоді споживачу, виконаних робіт і 
послуг, прийнятих замовником, незалежно від того, надійшли грошові кошти на рахунок постачальника чи ні. 
Реалізована продукція - це вартість відвантаженої і оплаченої покупцями продукції. 

В ринкових умовах підприємство самостійно вибирає умови реалізації продукції Результатом ефективності 
прийнятих рішень виступають результуючі показники діяльності, основними з яких є  виручка  від реалізації. 
Однак оцінку діяльності підприємства  можна здійснити лише порівнявши отримані показники з показниками 
попередніх періодів; тобто потрібно провести маркетинговий аналіз, основні етапи якого: аналіз кон'юнктури 
ринку, аналіз цінової політики, аналіз систем розподілу продукції, аналіз конкурентоспроможності продукції, 
аналіз стадій життєвого циклу. 

І. Аналіз кон'юнктури ринку. Завдання: оцінка перспектив розвитку підприємства й уточнення запланованих 
розмірів торговельного обороту; оптимізація програми продаж; оцінка відносності збутової політики потребам 
ринку. Показники: ринкова частка; коефіцієнт еластичності; коефіцієнт попиту до доходу. 

II. Аналіз цінової політики. Завдання: визначення ефективності діяльності всіх ланок виробничо - збутової 
діяльності підприємства. Показники: оцінка впливу типів ринку на цінову політику; дослідження методів 
ціноутворення; виявлення факторів впливу на цінову політику; визначення умов і методів формування 
початкової ціни на товар; оцінка варіантів зміни цін конкурентами. 

III. Аналіз систем розподілу продукції. Завдання: поліпшення мережі розподілу продукції та каналів 
збуту продукції. Показники:   дослідження  динаміки,   структури   каналів   збуту  та   системи   розподілу 
продукції; оцінка частки підприємства на ринку. 

IV. Аналіз конкурентоспроможності продукції. Завдання: відповідність виробленої продукції запитам 
покупця; оцінка підприємства щодо інших. Показники: показники оцінки конкурентоспроможності продукції. 

V. Аналіз стадій життєвого циклу. Завдання: визначення впливу етапу життєвого циклу товару на 
обсяг реалізації та рентабельність. Показники: стадії життєвого циклу. 

Не меншу роль відіграє товарооборот в діяльності конкретних підприємств,таких як ФОП «Прокопчук А.В.; 
ФОП «Решетняк Р.Р.»; ФОП «Шолдра А.О.»; ФОП «Хазан В.О.»; ФОП «Молдован І.С.»; ФОП «Явтушенко 
І.С.»; ФОП «Золотаренко В.С.» - вони були створені як дочірні підприємства ТОВ «Інгул. Кожному з них 
просвоено розрахунковий рахунок у банку «Славутич» для здійснення розрахункових операцій. 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства показує співвідношення їхнього конкурентного потенціалу. 
Конкурентоспроможність - це властивість об'єкта, що характеризується ступенем реального чи потенційного 
задоволення ним характерної потреби. Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію 
у порівнянні з аналогічними об'єктами на даному ринку. Конкурентоспроможність підприємства - це сукупність 
порівняльних переваг стосовно конкурентів. 
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Діяльність будь-якого підприємства здійснюється в певному конкурентному середовищі, яке визначає 
умови, за яких суб'єкти господарювання мають здійснювати свою діяльність, намагаючись досягти 
максимального економічного результату. 

Конкурентний потенціал – це сукупність зовнішніх і внутрішніх по відношенню до конкурентного 
середовища можливостей підприємства, реалізація яких створює конкурентні переваги і забезпечує стійку 
конкурентну позицію на ринку. Конкурентний потенціал підприємства об'єднує одночасно три рівні зв'язків і 
відносин: відображає минуле тобто сукупність властивостей, накопичених системою в процесі її ставлення, і 
таких, що зумовлюють можливість її функціонування й розвитку – ресурс підприємства; характеризує рівень 
практичного вживання і використовування наявних можливостей – резерв підприємства; орієнтується на 
розвиток – майбутнє підприємства. 

Конкурентна перевага становить відносну категорію і проявляється в конкурентному середовищі, 
характеризується здатністю до адаптації в умовах , що змінюються, що визначає можливості успішного 
функціонування господарської діяльності ТОВ  «Інгул»  в конкурентному оточенні. 

Порівняльні переваги, які є об'єктом ідентифікації, можуть бути у таких сферах: продукції; технологічна; 
фінансово-економічна; кадрова; управлінська; маркетингова. 

З метою визначення переваг підприємства здійснюють оцінку конкурентоспроможності. Метою оцінки 
конкурентоспроможності є всебічний аналіз діяльності підприємства порівнянні із конкурентами за певний 
період. 

Основні етапи здійснення оцінки конкурентоспроможності: 
1.   Інформаційний (інформаційна база щодо стану ефективності економічної діяльності 
підприємства). 
2.  Етап аналізу (розрахунок рівня конкурентоспроможності за основними функціональними блоками). 
3.  Узагальнюючий (ідентифікація « проблемних місць» та обґрунтування дієвих заходів щодо підвищення 
конкурентоспроможності підприємства). 
Приймається управлінське рішення. Робиться висновок щодо ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 
Висновок. Якість проведення аналізу конкурентоспроможності залежить від повноти здобутої інформації 

та глибини проаналізованих даних, в свою чергу, прийняття управлінського рішення та подальше забезпечення 
ефективної діяльності знаходиться у прямій залежності від правильно зроблених висновків та розробки дієвих 
заходів щодо зміцнення конкурентної позиції підприємства. 

Сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, визначені в процесі оцінювання 
конкурентоспроможності, дають змогу виявити та мобілізувати приховані можливості для отримання вигідних 
позицій на ринку. 
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Науковий керівник: Нейман В.М. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
В даний час вітчизняні компанії функціонують в умовах наслідків світової фінансової кризи, 

спостерігається уповільнення темпів зростання економіки. Ринок ставить перед господарюючими суб'єктами 
проблеми виживання, забезпечення безперервності свого зростання. Вирішення цих проблем, пов'язаних зі 
створенням і реалізацією конкурентних переваг компанії, базується на розробці та впровадженні відповідних 
стратегій. 

Стратегічне планування - це процес практичної діяльності суб'єктів управління. Воно дозволяє уникнути 
значних помилок оцінки можливих альтернатив ринкової динаміки, поведінки конкурентів і партнерів на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. У стратегічному плануванні важливе місце відводиться аналізу 
перспектив організації, який дозволяє виявити тенденції, небезпеки, можливості, здатні змінити сформовані 
тенденції [1]. 

Своєчасне коригування цільових орієнтирів забезпечує необхідні позиції компанії на ринку. 
Двома головними чинниками, що визначають специфіку стратегії, є: 
1) умови галузі і конкуренції, які є відображенням навколишнього середовища; 
2) внутрішня ситуація і конкурентна позиція компанії. 
Керівники повинні гостро відчувати стратегічні аспекти макро- і мікросередовища компанії, щоб мати 

стратегічне бачення, бути здатними визначити головні цілі і сформувати успішну стратегію. 
При аналізі стану компанії слід сконцентруватися на п'яти питаннях: 
1) Наскільки добре працює існуюча стратегія? 
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2) Які сильні і слабкі сторони компанії, які відкриваються перед нею сприятливі можливості і які можуть 
виникнути небезпеки? 

3) Чи є конкурентоспроможними витрати і ціни компанії? 
4) Чи достатньо міцна  конкурентна позиція компанії? 
5) Які стратегічні проблеми стоять перед компанією? 
Оцінка стратегії повинна здійснюватися, з одного боку, на основі якісних характеристик (закінченість, 

внутрішня несуперечливість, відповідність ситуації), з іншого боку, найкраще свідчення ефективності стратегії 
компанії випливає з вивчення фінансових показників роботи, а також показників, що характеризують 
результати реалізації стратегії. 

Однією з ключових ролей будь-якого управління є підтримання балансу у взаємодії організації із зовнішнім 
середовищем. Кожна організація залучена в наступні процеси: отримання ресурсів із зовнішнього 
середовища (вхід), перетворення ресурсів в продукт (перетворення), передача продукту в зовнішнє 
середовище (вихід). Управління покликане забезпечувати баланс входу і виходу. Як тільки в організації 
порушується цей баланс, вона встає на шлях вмирання. 

У структурі стратегічного управління першим блоком є блок аналізу середовища, який передбачає 
вивчення трьох її складових: макрооточення, безпосереднього оточення, внутрішнього середовища 
організації [2]. 

Аналіз зовнішнього середовища (макро- і безпосереднього оточення) спрямований на те, щоб з'ясувати, 
на що може розраховувати фірма, якщо вона успішно поведе роботу, і на те, які ускладнення можуть її 
чекати, якщо вона не зуміє вчасно відвернути негативні випади, які може піднести їй оточення. Аналіз 
макрооточення включає вивчення впливу економіки, правового регулювання і управління, політичних 
процесів, природного середовища і ресурсів, соціальної і культурної складових суспільства, науково-
технічного і технологічного розвитку суспільства, інфраструктури. 

Безпосереднє оточення аналізується за наступних основних компонентів: покупці, постачальники, 
конкуренти, ринок робочої сили. 

Аналіз внутрішнього середовища дозволяє також краще усвідомити цілі організації, більш вірно 
сформулювати місію, тобто  визначити зміст і напрямки діяльності фірми. 

Виключно важливо завжди пам'ятати, що організація не тільки виробляє продукцію для оточення, а й 
забезпечує можливість існування своїм працівникам, даючи їм роботу, надаючи можливість участі в 
прибутках, забезпечуючи їх соціальними гарантіями тощо. 

Вироблення стратегії здійснюється на вищому рівні управління. Перед фірмою стоять чотири основні 
стратегічні альтернативи: обмежений ріст, зростання, скорочення зростання і поєднання цих стратегій. 

Основна перевага стратегічного планування полягає  більшою мірою в обґрунтованості планових 
показників, в більшій ймовірності реалізації запланованих сценаріїв розвитку подій, забезпечує вищому 
керівництву фірми засоби створення плану на тривалий термін, дає основу для прийняття рішень, сприяє 
зниженню ризику при прийнятті рішень, забезпечує інтеграцію цілей і завдань всіх структурних підрозділів і 
виконавців фірми. 

Конкретний інструментарій багато в чому залежить від особистих якостей конкретного менеджера, а в 
цілому стратегічне планування - симбіоз інтуїції і мистецтва вищого менеджменту, здатність менеджера вести 
фірму до стратегічних цілей. Стратегічні плани повинні бути досить гнучкими, щоб при необхідності можна 
було здійснити їх модифікацію і переорієнтацію. 

Коригування стратегічного плану необхідне тільки у випадках істотного перегляду цілей розвитку компанії 
або непередбачуваних змін, перш за все зовнішніх умов, в результаті яких спочатку поставлені цілі розвитку 
можуть дезорієнтувати менеджмент. 

Необхідною умовою комплексної оцінки результатів діяльності компанії є коректне визначення складу 
контрольних показників і нормативів на плановий період. 

Завдання полягає в тому, щоб серед багатьох показників (позицій, статей) виділити ті основні, виконання 
яких повинно бути обов'язковим для менеджменту. Чим вище фінансові результати компанії, тим більше 
значення має надаватися плануванню і контролю, тим більша кількість контрольних показників має 
використовуватися. Зростання вартості компанії основне завдання, що стоїть перед її керівництвом. 

Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації [3], що дає 
можливість акціонерам та менеджменту компаній визначитися з напрямком і темпом розвитку бізнесу, 
окреслити глобальні тенденції ринку, зрозуміти, які організаційні і структурні зміни повинні відбутися в 
компанії, в умовах кризи, в чому її перевага, які інструменти необхідні їй для успішного розвитку в 
майбутньому. 

Висновок. Стратегічне планування є найважливішим інструментом, який дозволяє в умовах кризи 
скорегувати перспективи подальшого розвитку компанії, зробити процес функціонування керованим і створює 
можливість визначити можливості подолання фінансової кризи. 
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Серед засобів збільшення обсягів продажів і нарощування відносної ринкової частки підприємств 

перебуває, зокрема, аутсорсинг – економічні відносини між продуцентом і його бізнес-партнерами в межах 
господарської кооперації, впорядкованої умовами контракту про спільну участь сторін у створенні виробів або 
наданні послуг. Нові перспективи для аутсорсингу відкриває глобалізація світової економіки: державні 
кордони усе менше перешкоджають безперервному плину капіталу, товарів, робочої сили. Підтвердження 
знаходимо і у суднобудуванні з його унікальною інженерною складністю, колосальною працеємністю та 
інновативністю. Сфери застосування аутсорсингу: 

1. Інжиніринг. Технології для управління життєвим циклом судна в цілому розвиваються в напрямку повної 
інтеграції систем для проектування морських об'єктів, а також забезпечують створення «віртуального 
близнюка» судна. Такі CAD/CAE/CAM системи надають унікальні можливості для розподіленого проектування 
і управління проектною інформацією від розробки концепції до повного забезпечення будівництва та 
експлуатації судна. Вони забезпечують ефективну співпрацю інженерів, розташованих будь де у світі, 
дозволяють організувати паралельну роботу віддалених один від одного проектно-конструкторських бюро. 
Суднобудівні корпорації передають в країни, що розвиваються, частини проектно-конструкторських робіт, які 
можуть бути виконані швидше і дешевше. Скорочення термінів можливе завдяки вільним проектним 
потужностям або таким, що легко нарощуються. Наприклад, через субконтрактування всередині кластеру 
проектних організацій. Скорочення витрат бізнесу обумовлене відносно дешевою робочою силою в таких 
країнах. Передача інжинірингових робіт аутсорсеру (в тому числі, іноземній компанії), дозволяє корпорація 
підвищувати гнучкість, зміцнюючи у такий спосіб власну конкурентоспроможність. 

Серед прикладів ефективного інжинірингового аутсорсингу – миколаївські компанії MDEM і Zaliv Ship 
Design. Завдяки плідним зв'язкам з міжнародними суднобудівними корпораціями набула розвитку модель 
мультисервісного аутсорсингу. Крім інжинірингових послуг розвиваються компетенції в області інформаційних 
технологій. Відповідні фахівці беруть участь в обслуговуванні інфраструктури, інформаційних систем і 
програмного забезпечення всієї корпорації в складі віртуальних команд центрального ІТ&ІМ. Новим 
напрямком аутсорсингу є участь в онлайн і оффлайн комунікаціях з ринком: від розробки і підтримки 
корпоративних веб-сайтів до участі у формуванні маркетингових стратегій DAMEN. 

Світовий досвід свідчить і про «зворотній» аутсорсинг, коли суднобудівники із країн, що не мають досвіду 
розробки конструкторської документації, звертаються за допомогою до світових інжинірингових грандів. Так 
складаються нові форми міжнародного економічного поділу праці. Не витримавши конкуренції з верфями, 
розташованими в Південно-Східній Азії, у 2012 р. припинила існування остання велика верф Данії «Odense 
Stålskibsværft». Тепер тут у великих обсягах виготовляють суднове устаткування і успішно використовують 
інженерно-конструкторський потенціал [1]. 

2. Виробництво – царина особливо бурхливих розвитку суднобудівного аутсорсингу. Данське 
машинобудівне підприємство «Bukh A/S» реалізувало план стовідсоткового аутсорсингу суднових двигунів в 
Китай. На батьківщині збережені штаб-квартира, служби контролю за якістю і тестування готової продукції. У 
США бажання скоротити витрати, прискорити будівництво суден спонукає політиків і вчених до роздумів про 
доцільність використання аутсорсингових технологій [2]. Як мінімум, щодо комерційного мореплавства. Хоча 
для цього необхідно позбутися або обмежити сферу застосування закону (Merchant Marine Act) У. Джонса. Він 
передбачає, що весь трафік в американських територіальних водах виконується судами, побудованими в 
США, такими, що експлуатуються під американським прапором та належать американським громадянам або 
компаніям, з екіпажами, які формуються з громадяни країни або осіб, які постійно проживають в ній. А ось 
уряд Норвегії розміщує за кордоном замовлення навіть на будівництво бойових об'єктів. На верфі «Daewoo 
Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd» (Південна Корея) в середини 2015 р розпочалося будівництво 
«Mоd» - універсального допоміжного корабля ВМС, яке має підвищити стійке забезпечення паливом, 
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запасними частинами, боєприпасами, іншими матеріалами інших кораблів у віддалених районах плавання. У 
2017 р. планується введення його до складу сил постійної готовності цієї північноєвропейської країни [3]. 

Разом з тим, звертає на себе увагу наступна обставина: якщо одні країни повною мірою використовують 
аутсорсинг собі на благо, то інші сприймають його, як одну з причин економічних негараздів. На зворотному 
боці медалі ще й нарощування конкурентами європейських компаній інноваційного потенціалу: здатності 
будувати високотехнологічні судна; виготовляти суднове обладнання, включаючи двигуни, які в наші дні їм 
постачають, наприклад, німецькі Man і Wärtsilä. Таким чином, компанії, що колись були аутсосерами, 
перетворюються в конкурентів, які не надто маскують свої справжні ринкові амбіції. 

Фактори стримування. Незважаючи на очевидну привабливість аутсорсингу, підтверджену господарською 
практикою, не можна не залишити без уваги і обставини, які стримують ще більш інтенсивне його поширення: 

- ймовірні затримки з поставками, викликані порушенням морського транспортного сполучення між 
пунктами відправлення та отримання товарів; 

- розвиток технологій і проникнення автоматизації в суднобудування відкриває перспективи скорочення 
вартості зварювальних робіт, до якої прагнуть, коли розміщують замовлення на виготовлення корпусів або їх 
фрагментів на закордонних верфях; 

- дистанція, що розділяє постачальника і замовника, ускладнює ланцюжок поставок, робить його 
вразливим і як об'єкт управління, і як складову процесу виробництва і маркетингу продукції, орієнтованого на 
заощадження витрат, включаючи такий специфічний ресурс як час; 

- віддалений аутсорсинг породжує проблему забезпечення та контролю за якістю виконаних роботи, які не 
завжди можуть бути в повному обсязі забезпечені за відсутності розроблених, імплементованих і 
сертифікованих у зовнішнього підрядника систем ТQM; 

- вважається, що виробничий аутсорсинг набуває ефективності за умов замовлення великих обсягів 
стандартних виробів. Коли ж йдеться про інноваційні або військові об'єкти, палітра «замовлень на стороні» 
стає менш різноманітною; 

- інжиніринговий аутсорсинг, що виконується у відриві від майбутнього виробничого середовища, здатний 
негативно вплинути на технологічність конструкцій, які проектуються. Тим більше, коли існує суттєва 
розбіжність у часі між відповідними країнами або культурні відмінності, які ускладнюють комунікації між 
представниками сторін.  
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Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури держави на різних 

напрямах міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування морських портів, рівня їх 
технологічного й технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури 
міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на світовому 
ринку. 

Серед основних проблем функціонування та розвитку портової галузі можна назвати: зниження рівня 
прибутковості морських портів у зв’язку із значним зносом основних засобів (понад 80%); повільне оновлення 
основних фондів морських портів; відсутність дієвого механізму залучення приватних інвестицій для розвитку 
морських портів та захисту прав інвесторів тощо [1]. 

Морські порти забезпечують вантажні операції з сухими та наливними вантажами, обслуговування 
пасажирів у різних видах плавання та виконання допоміжних функцій — буксирування суден, відстій 
транспортних і службово-допоміжних суден та інше. У своїй більшості українські морські порти старої будівлі. 
Виключення становлять побудовані у 1960-80 рр. порти Южний, Ілічівськ та порт Октябрьск. Останній у 1993 
р. виділився із складу порту Миколаїв у самостійний. 

Морські порти України мають: понад 600 суден портового флоту, величезний парк механізації (579 
портальних кранів, 1347 перевантажувачів різних типів і 394 одиниць різноманітних видів механізмів), 
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приміщення розміром 542 тис.м2 критих складів і 2259 тис.м2 відкритих складських ділянок, більш 1500 
одиниць різноманітних машин автотранспорту. 

Практично всі морські порти України виконують вантажно-розвантажувальні роботи із 
зовнішньоторговельними та транзитними вантажами. Вантажно-розвантажувальні роботи - це основна 
виробнича діяльність будь-якого порту, яка включає всі перевантажувальні роботи з навантаження і 
розвантаження транспортних засобів - судів, вагонів, автомобілів. Виробничий ресурс порту залежить від 
технічного і технологічного забезпечення. 

Стан основних фондів МТП характеризують коефіцієнти зносу та придатності, коефіцієнти введення та 
вибуття основних фондів. Значення розрахованих коефіцієнтів зносу наведено в табл. 1. 

Найменші значення коефіцієнту зносу має порт "Октябрьск", який за останні роки став одним з 
найактивніших портом по впровадженню сучасного обладнання. Найвищі значення коефіцієнту зносу у 
Херсонському порту, основні засоби якого вже давно потребують заходів оновлення, але через брак коштів 
залишаються найбільш зношеними серед інших портів. 

Таблиця 1  
Коефіцієнти зносу основних засобів морських торгівельних портів України* 

МТП 
Роки 

2012 2013 2014 2015 

Бердянський 0,70 0,75 0,75 0,75 

Білгород-Дністровський 0,71 0,72 0,72 0,72 

Ізмаїльський 0,85 0,87 0,91 0,91 

Іллічівський 0,81 0,82 0,81 0,81 
Маріупольський 0,65 0,66 0,65 0,67 
Миколаївський 0,75 0,75 0,76 0,76 
Одеський 0,61 0,61 0,61 0,62 
Октябрьськ 0,59 0,59 0,60 0,60 
Ренійський 0,56 0,66 0,66 0,68 
Скадовський 0,71 0,71 0,71 0,72 
Усть-Дунайський 0,83 0,84 0,84 0,85 
Херсонський 0,90 0,90 0,91 0,91 
Южний 0,62 0,64 0,63 0,64 
Середнє значення 0,71 0,73 0,74 0,74 

* Розрахований за даними [2] 
 
Будівництво нових і неодноразова реконструкція, модернізація й технічне переозброєння існуючих портів 

забезпечили створення комплексу портових вантажно-розвантажувальних потужностей. У більшості випадків 
вантажно-розвантажувальні роботи в портах виконуються з використанням кранів. Тільки в окремих портах 
(Южний, Миколаїв, Маріуполь) операції з вугіллям і рудою здійснюються із застосуванням 
вагоноперекидувачів і спеціальних перевантажувальних машин. Відповідає сучасним вимогам технологія 
перевантаження контейнерів у портах Іллічівськ, Одеса, хімічних добрив у порту Южний. 

Перевантажувальне обладнання (портальні крани типу «Сокіл», «Кондор» та ін.), яке експлуатується в 
порту, в основному, відноситься до циклічних механізмів постійної дії зі змінним навісним обладнанням. 
Середній термін служби портальних кранів, встановлених на кордоні і в тилових зонах причалів, становить 33 
роки, що перевищує нормативний термін експлуатації більш ніж удвічі. Частина цих портальних кранів 
морально застаріли і потребують заміни на більш продуктивне обладнання. Сучасні тенденції в технології 
перевантажувальних робіт до яких відносяться: спеціалізація і інтенсифікація вантажних робіт; контейнерні 
перевезення; залучення в лінійне судноплавство і ін., вимагають перегляду політики оснащення портів 
засобами механізації. Виходячи із сучасних вимог до засобів портової механізації заміни (поетапної) 
вимагають до 70-80% всього парку портової механізації. 

Різке скорочення надходжень нових кранів за останні 10 років призвело до того, що українські порти 
виявилися в дуже складному становищі. Знос парку портальних кранів досяг 90%. Проблема заміни морально 
і фізично зношених портальних кранів для українських портовиків продовжує залишатися особливо гострою, 
якнайшвидшої заміни вимагають близько 200 портальних кранів, знос яких становить 83-92%. В умовах 
відсутності державної підтримки портовики були змушені самостійно шукати кошти на придбання нової 
техніки. 

Відсутні кошти на придбання нових кранів. Збільшуються витрати на ремонт і технічне обслуговування 
застарілих типів машин. Держнаглядохоронпраці пред'являє жорсткі вимоги до експлуатації кранів в умовах 
наднормативного ресурсу. Нормативний ресурс парку кранів в великих морських портах України становить 
24,7 року і в загальному вже відпрацьований. Їх подальша експлуатація здійснюватиметься вже в умовах 
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наднормативного ресурсу. В Іллічівськом порту функціонує найстаріший портальний кран України, який 
знаходиться на "бойовому посту" вже 34 роки. Всього ж до 2020-го кількість портальних кранів, що працюють 
в українських портах та підлягають списанню, повинна досягти 793. 

Перший крок, був зроблений керівництвом "Укрморпорту" для вирішення цього питання, полягав в тому, 
що був складений реєстр, куди занесли дані по кожному крану, щоб мати вичерпну інформацію про їх 
технічний стан. Наступний етап визначено "Програмою розвитку кранового господарства", яка передбачає 
щорічно проводити заміну 12-13 застарілих машин. Залишилося вирішити ще одне питання: які крани повинні 
працювати в українських портах - іноземні чи вітчизняні?  

Висновок. В даний час все більше стає очевидним, що сама держава в порту має виступати не тільки як 
адміністратор і координатор, але і як ефективний власник, який турбується про належне йому майно. 

Сьогодні морська транспортна система України не повною мірою придатна до забезпечення процесу 
міжнародних перевезень. Збільшується знос технічних засобів портів, погіршується їх структура, що 
негативно впливає на обсяги перевезень. Внаслідок цього, в умовах конкуренції відбувається витіснення 
українських портів з міжнародних ринків транспортних послуг. Рівень технологічного та технічного оснащення, 
організаційно-правової системи функціонування та управління портів повинен відповідати сучасним вимогам, 
що встановлені для портів у міжнародній транспортній системі. Таким чином, важливим науковим завданням 
є визначення проблем та перспектив розвитку портового господарства України в сучасних умовах. 

Список використаних джерел: 
1. Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року 

[Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лип. 2013 р. № 548-р. – Режим 
доступу : www.kmu.ua 

2. Плани [Електронний ресурс]: Міністерство інфраструктури України – Режим доступу : 
http://mtu.gov.ua/timeline/Plani.html 
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Електронний маркетинг: переваги та проблеми імплементації 
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Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Розвиток сучасних інформаційних технологій, розповсюдження світом мережі Інтернет, масове 

використання усе більшого різноманіття електронних пристроїв (від персонального комп’ютеру до мобільних 
телефонів та смартфонів) призвели до стрімкого поширення бізнес-середовищем явища, яке отримало назву 
електронного маркетингу. Як засвідчує аналіз господарської практики, він дедалі впевненіше перетворюється 
у найефективніший із усіх відомих інструментів залучення замовників. 

Основними напрямками електронного маркетингу вважаються: 
- створення Web-сайтів (Інтернет-магазинів, онлайн-каталогів, «візитівок»)– логічно сконструйованих, з 

цікавим дизайном, інформаційно насичених, дружніх по відношенню до відвідувачів; 
- просування товарів через світове Павутиння та організація їхніх продажів (використання контекстної та 

банерної реклами, піару у соціальних мережах та засобах масової інформації, через мобільні додатки); 
- розповсюдження повідомлень з використанням електронної поштової інфраструктури (розсилка, 

комунікації з клієнтами); 
- Web-аналітика – дослідження кількісних та якісних відомостей про відвідування та відвідувачів 

корпоративного сайту з метою його подальшої оптимізації та підвищення показників віддачі коштів, що 
інвестуються у Інтернет-інструменти. 

Для кожного, хто хоч би раз стикався з електронним маркетингом, очевидними виглядають його 
привабливі риси: 

- швидке охоплення зацікавленими продуцентами або їхніми дистриб’юторами фантастично великої 
контактної аудиторії, розташованої буквально в усіх країнах та на будь-яких континентах; 

- легкість, з якою потенційні споживачі можуть дістатися до інформації, потрібної для прийняття рішення 
щодо покупки того чи іншого товару. Серед останніх, до речі, тепер зустрічаються не лише продукти 
індивідуального споживання, але й засоби виробництва. Зокрема, такі складні інженерні споруди як судна та 
плавучі споруди. 

Серед проблем, з якими стикається особа (фізична чи юридична), що вдається до застосування 
інструментів електронного маркетингу, перебувають: 

- адекватне визначення цільової аудиторії для раціональної побудови сайту та розподіл контенту, якого 
потребують відвідувачі; 

- потреба у постійному оновленні сайту цікавою та корисною інформацією; тестування, трансформація 
сайту з огляду на нові технології, можливості та потреби потенційних покупців; доцільний аналіз відомостей 
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та подальше використання його результатів; промоушен за допомогою рекламних банерів, електронної 
розсилки, adwords-кампаній, регулярних прес-релізів, SEO-отптимізація. 

- неминучість залучення до підготовки та реалізації проекту професійних веб-дизайнерів, копірайтерів, 
контент менеджерів, SEO-спеціалістів, аналітиків, допомога яких потребуватиметься і для подальшого 
підтримання створеного продукту. 

Висновки. Навіть цей лаконічний огляд засвідчує: 
- з високою ймовірністю можна стверджувати, що майбутнє маркетингу пов’язане з його електронною 

іпостассю; 
- нагальною виглядає потреба організації підготовки відповідних фахівців на Факультеті економіки моря 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 
Список використаних джерел: 

1. Парсяк В.Н. Маркетинг. Сучасна концепція та технології. / В.Н. Прасяк. – Херсон: Олді-плюс. –
 2015. С. 255-262. 

2. Плескач, В. Л. Технології електронного бізнесу / В.Л. Плескач. – К.: КНЕУ. – 2004. – 223 с. 
3. Успенский, И. В. Интернет-маркетинг / И.В. Успенский. – СПб.: Изд-во СПГУЭиФ. – 2003. – Електронний 

ресурс. Режим доступу: www.aup.ru/books/m80/ 
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Сьогодні для прийняття ефективних управлінських рішень власникам і керівництву підприємства 

необхідна інформація про вартість бізнесу. В умовах ринкових відносин оцінка вартості бізнесу стає 
інструментом корпоративного управління. Оцінка ринкової вартості підприємства та його майна належить до 
найскладніших питань фінансів підприємств. Особливо відзначається оцінка вартості підприємства як 
цілісного майнового комплексу та оцінка корпоративних прав суб’єкта господарювання [1]. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені та економісти приділяють значну увагу питанню дослідження теорії оцінки,  
принципів та підходів визначення вартості бізнесу.  Найбільш впливовими та фундаментальними роботами 
відзначилися такі автори, як  Н.А. Абулаєв, П.Л. Віленський, В.Н.Гавва, А.Г. Грязнова,.В. Козирь, Т.Коллер, Т. 
Коупленд, В.Н. Лівшиц, О.Г. Мендрул, С.А. Мордашев, С.В. Поліщук та М.А. Федотова. 

Хоча вартість підприємства інколи може дорівнювати ринковій вартості його активів, слід розуміти, що ці 
поняття є різними. У першому випадку йдеться насамперед про вартість, що може бути створена в результаті 
функціонування бізнесу. Оцінка підприємства здійснюється, як правило, на базі ринкової вартості — ймовірної 
суми грошей, за яку можливі купівля-продаж об’єкта оцінки на ринку. 

Ринкова ціна підприємства - це грошова сума, сплачена власникові підприємства за відчуження його 
власності на користь покупця, здійснене на відкритому ринку в умовах конкуренції. Таким чином, ринкова 
вартість оцінюваного підприємства (об'єкта), як правило, є розрахунковим показником, а його ринкова ціна — 
результатом домовленості, торгу, компромісу між продавцем і покупцем [2]. 

Необхідність оцінки вартості підприємства виникає в основному у таких випадках: 
- під час інвестиційного аналізу у ході прийняття рішень про доцільність інвестування коштів у те чи інше 

підприємство, у т. ч. при здійсненні операцій M&A (поглинання і приєднання); 
- у ході реорганізації підприємства; 
- у разі банкрутства та ліквідації підприємства; 
- у разі продажу підприємства як цілісного майнового комплексу; 
- у разі застави майна та при визначенні кредитоспроможності підприємства; 
- у процесі санаційного аудиту при визначенні санаційної спроможності; 
- під час приватизації державних підприємств [3]. 
Існує три підходи до визначення ринкової вартості бізнесу: дохідний, витратний та порівняльний 

(ринковий). 
Як правило, дохідний підхід є найприйнятнішим для оцінки бізнесу, хоча у деяких випадках витратний або 

порівняльний підхід є більш точним і ефективним. Іноді кожен із трьох підходів може бути використаний для 
перевірки оцінки вартості.  

Дохідний підхід ґрунтується на визначенні поточної вартості майбутніх доходів, які виникнуть у результаті 
використання власності і можливого подальшого її продажу. При оцінці з позиції дохідного підходу головним є 
дохід як основний фактор, який визначає величину вартості об’єкту. Чим більший дохід, який приносить об’єкт 
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оцінки, тим більша величина його ринкової вартості за інших рівних умов. При цьому мають значення 
тривалість періоду отримання можливого доходу, ступінь і вид ризиків, що супроводжують цей процес [4]. 

Витратний підхід застосовується переважно для оцінки об’єктів спеціального призначення, а також нового 
будівництва, для визначення варіанту якнайкращого і найефективнішого використання землі, а також у цілях 
страхування. Зібрана інформація включає дані про ціни на землю, будівельні специфікації, дані про рівень 
зарплати, вартість матеріалів, витрати на устаткування, про доход і невигідні витрати будівельників на 
місцевому ринку тощо. Необхідна інформація залежить від специфіки оцінюваного об’єкту. Даний підхід 
складно застосовувати при оцінці унікальних об'єктів, що володіють історичною цінністю, естетичними 
характеристиками, або застарілих об'єктів [5]. 

Порівняльний підхід особливо ефективний у разі існування активного ринку зіставних об’єктів власності. 
Точність оцінки залежить від якості зібраних даних, оскільки, застосовуючи даний підхід, оцінювач повинен 
зібрати достовірну інформацію про недавні продажі зіставних об'єктів. Ці дані включають: фізичні 
характеристики, час продажу, місцеположення, умови продажу і фінансування. Для порівняння обираються 
конкуруючі з оцінюваним бізнесом об’єкти. Основними для витратного підходу є дані про поточні ринкові ціни 
на матеріали, робочу силу і інші елементи витрат.  

Хоча ці підходи ґрунтуються на даних, зібраних на одному і тому ж ринку, кожен має справу з різними 
аспектами ринку. На ідеальному ринку всі три підходи повинні привести до однієї і тієї ж величини вартості. 
Проте більшість ринків є недосконалими, пропозиція і попит не знаходяться в рівновазі. Потенційні 
користувачі можуть бути неправильно поінформовані. З цих, а також і із інших причин дані підходи можуть  
давати різні показники вартості [6].  

Висновок. Отже, застосування комплексної оцінки вартості підприємства на основі поєднання трьох 
методичних підходів дозволяє усунути однобічність оцінки та більш реально визначити ринкову вартість 
підприємства. Така уніфікація дозволить удосконалити методологію визначення ціни цілісного майнового 
комплексу, адекватно оцінити структуру активів відносно ринкових цін, зменшити помилки в прогнозах, 
оцінити вартість витрат на відновлення підприємства, точно вирахувати дохід підприємства, визначити 
вартість підприємства залежно від зміни ставки капіталізації, а також прийняти адекватні управлінські 
рішення. 
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Нині в Україні існують досить сильні ризики щодо погіршення фінансово-економічного становища 

промислових підприємств, зокрема зниження їх економічної безпеки [1]. На рівні держави відсутня суттєва 
підтримка промислових підприємств, панують непосильне податкове навантаження, кабальна кредитна 
політика тощо. Ця проблема не могла не торкнутися і суднобудівних підприємств.  

Вагомий внесок у дослідження проблем економічної безпеки підприємств зробили Баранівська Х. С. [2], 
Васильців Т. Г. [3], Мартиненко В. П. [4], Махонько Г. А. [5], Сіправська Н. В. [6], Ячменьова В. М. [7] та інші. 
Основна увага авторів сконцентрована на сутності економічної безпеки та стійкості, класифікації системи 
показників для її оцінки, способах управління тощо. 

 Для розробки і реалізації механізму забезпечення економічної безпеки необхідно систематизувати 
фактори, визначити та оцінити ступінь їх впливу на економічну стійкість суднобудівного підприємства. 
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В умовах ринкових відносин, що характеризуються високим рівнем невизначеності, мінливим зовнішнім 
середовищем, внутрішнє середовище кожного підприємства формується під впливом змінних компонент 
зовнішнього середовища, що здійснюють безпосередній та опосередкований вплив на всі процеси, що 
відбуваються на підприємстві. 

Під впливом зовнішнього середовища змінюються ціль діяльності, виробнича база, управління 
підприємством, організація виробництва, праці і управління, а також відбуваються основні процеси, що 
забезпечують розширене відтворення капіталу (інноваційні, інвестиційні) і формуються ринкові позиції 
підприємства. 

Взаємодію системи управління суднобудівними  підприємствами із зовнішнім середовищем на сучасному 
етапі можна охарактеризувати як складну та невизначену, що обумовлено таким: 

- складність та нестійкість власне зовнішнього середовища; 
- відсутність цілісного підходу до діагностики стану зовнішнього середовища; 
- відсутність чіткого уявлення про сильні та слабкі сторони кожного підприємства; 
- відсутність адаптаційних механізмів впровадження зарубіжного досвіду управління підприємствами. 
Узагальнення наукових поглядів з питань економічної безпеки підприємства [3] дозволяє  класифікувати 

впливи зовнішнього середовища за ознаками, систематизувати їх та представити як: 
- безпосередній вплив: поведінка: постачальників товару та послуг, замовників продукції, власників 

капіталу, конкурентів, фінансових установ, норм законодавства, товарного та фінансового ринків; 
- опосередкований вплив: політичне середовище в країні та регіоні, рівень науково-технічного прогресу, 

фінансування розвитку регіону, імідж підприємства; 
- підконтрольний вплив: контрольованість впливу забезпечується здатністю впливати на безпосередній та 

опосередкований вплив; 
- неконтрольований вплив: поведінка постачальників, рівень інтенсивності конкуренції у галузі та регіоні і 

т.д. 
Перш ніж систематизувати фактори внутрішнього середовища суднобудівного підприємства, що 

впливають на рівень його економічної безпеки, слід виділити такі пріоритетні фактори, як кваліфікація 
персоналу та організаційні зміни підприємства. У підприємницькій організації  це передбачає наявність 
здатності своєчасно виявити та правильно інтерпретувати зовнішні зміни, а також керувати зворотними діями, 
які передбачають наявність можливостей для розробки нових технологій та організаційних змін.  

Організаційний розвиток промислового підприємства, який складається з архітектоніки й кадрового 
аспекту, пронизує всі стадії “життєвого циклу” та безпосередньо впливає на економічну безпеку. Його 
складова – архітектоніка – відображає на кожній стадії життєвого циклу видозмінені фактори, вплив яких на 
економічну безпеку суттєво залежить від організації комунікаційного процесу. 

Отже, внутрішніми організаційно-економічними факторами впливу на економічну безпеку суднобудівного 
підприємства у залежності від стадії життєвого циклу є: 

- стадія створення підприємства: наявність бізнес-плану та стратегії підприємства, кваліфікаційний 
персонал, достатність стартового капіталу, достатність площ, достатність коштів в обороті, структура 
управління та організаційна культура, ресурсне забезпечення виробництва, технологія виробництва; 

- стадія зростання та розширення підприємства: здатність до накопичення власного капіталу, необхідність 
суттєвого або часткового оновлення технології виробництва, кваліфікація персоналу в умовах змін у 
підприємській діяльності, політика формування витрат та цінова політика і т.д. 

- стадія зрілості: організаційна структура управління підприємством, політика формування та розподілу 
прибутку, здатність до капіталізації прибутку, наявність внутрішньовиробничих резервів та інше. 

- стадія спаду: банкрутство (санація або ліквідація), реорганізація та стабілізація. 
Висновок. Таким чином, систематизація та взаємозв’язок внутрішніх організаційно-економічних факторів 

впливу на економічну безпеку cуднобудівного підприємства у залежності від стадії життєвого циклу є 
передумовою вирішення важливого наукового завдання підвищення контрольованості впливу внутрішніх 
факторів на економічну безпеку підприємства. Поряд з внутрішніми факторами організаційних змін та 
кваліфікації персоналу у взаємозв’язку та взаємозумовленості перебувають зовнішні фактори, які пов’язані з 
необхідністю перегляду стратегії на кожній із стадій життєвого циклу суднобудівного підприємства, що 
викликає необхідність подальших змін у плануванні, організації виробництва, збуті, управлінні підприємством 
у цілому.  
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Успішне функціонування та розвиток підприємств залежать від здатності адаптуватися до змін умов 
господарювання. Незважаючи на достатню кількість публікацій, присвячених питанням адаптації в економіці, 
відсутній єдиний погляд на її сутність та зміст, що ускладнює процес розробки та впровадження адаптаційних 
заходів на практиці. 

Основні визначення сутності адаптації підприємства та їхня оцінка наведені в табл. 1 
Таблиця 1 

Тлумачення поняття «адаптація підприємства» 
Визначення, джерело Коментар 

Комплекс цілеспрямованих заходів управлінського складу 
підприємства у відповідь на дію чинників навколишнього середовища, 
що впливають на життєзабезпечувальні процеси підприємства з метою 
підвищення ефективності діяльності, що відбуваються шляхом 
збалансованого перегрупування зв’язків, потоків, елементів у 
внутрішньому середовищі підприємства в ході взаємообміну із 
зовнішнім середовищем [1] 

Адаптація полягає не тільки у 
перегрупуванні зв’язків, потоків, 
елементів, але і у формуванні їх 

Кінцевий етап процесу пристосування підприємств до ринку [2] Адаптація є безпосередньо 
процесом пристосування, а не 
лише його етапом 

Процес цілеспрямованої  зміни параметрів, структури і властивостей 
будь-якого об’єкта у відповідь на зміни, що відбуваються як у 
зовнішньому середовищі діяльності об’єкта, так і всередині нього [3] 

Певні зміни внутрішнього 
середовища є наслідком 
адаптації,  а не її причиною  

Складний і безперервний процес пристосування діяльності 
підприємства до змін зовнішнього середовища з метою якнайповнішої 
реалізації місії та досягнення цілей функціонування в динамічних 
умовах ринкової конкуренції [4] 

Стосується лише пасивної 
адаптації і не враховує активну 

Реакція системи на зміну умов діяльності, яка протидіє наявному або 
можливому зниженню ефективності функціонування системи [5] 

Адаптація є безперервним 
процесом, а не тимчасовою 
реакцією 

Здатність своєчасно проводити адекватні зміни для корекції діяльності 
підприємства у відповідності до  вимог зовнішнього середовища [6] 

Така здатність є адаптивністю, а 
не адаптацією 

Як процес, форма руху підприємницької структури – постійний процес 
формування й перебудови організації (процесів, структури, методів) 
під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; як 
результат зміни підприємницької структури – це новий стан організації, 
отриманий у результаті проведення комплексу заходів з перебудови 
внутрішніх процесів під впливом факторів зовнішнього або 
внутрішнього середовища й характеризується підвищенням показників 
фінансово-господарської діяльності, зміною положення на ринку, 
репутації тощо [7] 

Певні зміни внутрішнього 
середовища є наслідком 
адаптації,  а не її причиною 



 

 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ: ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЕКОНОМІЧНІ ЧИТАННЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

 
49 

Визначення, джерело Коментар 
Процес перманентного налагодження системоутворюючих 
характеристик і параметрів підприємства [8] 

Визначення не розкриває 
фактори, що викликають 
необхідність адаптації 

Складне явище, яке вміщує в собі і різноманітність умов, до яких може 
пристосовуватися система; і здатність до виживання, тобто міцність 
системи, яка полягає у збереженні в ході перебудови певних стійких 
характеристик; і безпосередньо сам процес пристосування (адаптації) 
тощо [9] 

Здатність до збереження 
характеристик є адаптивністю, а 
не адаптацією 

Адекватне формування дій підприємства, спрямованих на поліпшення 
своєї конкурентоспроможності в майбутньому при зміні конкурентного 
середовища [10] 

Визначення не враховує 
адаптацію до інших факторів 
зовнішнього середовища, 
наприклад, змін законодавства  

 
Отже, на нашу думку, адаптація підприємства – це безперервний процес його взаємодії із зовнішнім 

середовищем та коректування діяльності з метою забезпечення ефективного функціонування. 
В залежності від змін певних груп факторів зовнішнього середовища можна визначити такі види адаптації: 
- адаптація до змін кон'юнктури ринку (спрямована на зміну асортиментної політики підприємства, пошук 

нових каналів збуту, розробку та реалізацію ефективної маркетингової стратегії, проведення ефективної 
цінової політики); 

- адаптація до нововведень (забезпечує відповідність технічного рівня підприємства досягненням науки і 
техніки та складає основу інноваційної стратегії розвитку підприємства); 

- адаптація до соціально-культурних умов (передбачає надання допомоги в розвитку здібностей, навичок, 
кваліфікації працівників, відповідно до умов конкурентоспроможності підприємства на ринку); 

- адаптація до політико-правових умов (передбачає створення інформаційних систем, необхідних для 
відстеження усіх можливих змін в даній сфері, страхування від ризиків змін в політико-правовому 
середовищі). 

Формами адаптації вважають активну та пасивну. Пасивна передбачає забезпечення поведінки системи з 
метою пристосування до зовнішнього середовища, що змінюється. Її завданням є накопичення інформації 
про зміни зовнішнього середовища у часі та прогнозування розвитку зовнішнього середовища. Активна 
адаптація спрямована на побудову механізму регулювання підсистемами підприємства з метою впливу на 
зовнішнє середовище та на формування сприятливих умов для функціонування підприємства. 

О.Б. Жихор і Т.М. Куценко також виділяють параметричну та структурну адаптацію. Так, параметрична 
адаптація припускає зміну параметрів внутрішніх систем підприємства, наприклад, освоєння виробництва 
нової продукції або використання нової технології, зміну ринків збуту або цінової політки підприємства. 
Структурна адаптація передбачає зміну самої структури внутрішньої системи підприємства, появу нових 
внутрішніх систем, реорганізацію або ліквідацію існуючих [11, с. 46]. 

О.Д.Димов розрізняє наступні види адаптації підприємства: за основним змістом: маркетингова, 
організаційна, технологічна, мотиваційна; за формою: економічна, інституційна, соціальна; за ступенем 
охоплення: системна та локальна; за рівнем управління: вид економічної діяльності, підприємство, окремі 
бізнес-процеси та підрозділи. Окрім того, науковець поділяє адаптацію за ступенем радикальності на 
еволюційну та революційну [12]. 

А.О. Мельник формулює такі функції адаптації підприємства: 
-  інформаційна – виявлення та розповсюдження по структурних підрозділах підприємства відомостей про 

можливі кризові ситуації та їх можливі наслідки; 
- попереджувальна – постійний моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовища щодо виявлення 

передумов криз; 
- контролююча – вчасне здійснення адаптаційних заходів у відповідності до зовнішніх змін; 
-  регулююча – приведення у відповідність внутрішнього стану підприємства до зовнішнього середовища; 
-  стабілізуюча – передбачає нормалізацію функціонування усіх структурних підрозділі підприємства в 

умовах кризи та змін зовнішнього середовища; 
- стимулююча – створює передумови постійного розвитку і вдосконалення функціонування підприємства 

[13]. 
Проведення адаптаційних заходів вимагає дотримання наступних принципів: 
- спеціалізації – чітке розподілення адаптаційних заходів та інструментів за відповідними виробничо-

організаційними програмами; 
- пропорційності – при реалізації адаптаційних заходів матеріально-технічні можливості підприємства 

мають покривати потреби; 
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- паралельності – одночасне вживання адаптаційних заходів, їх раціональне розмежування, що дає 
можливість скоротити час реалізації процесу; 

- безперервності – відсутність інтервалів при реалізації послідовних адаптаційних заходів; 
- гнучкості – оперативне пристосування до змін організаційно-технічних умов із мінімальними витратами, 

сприйнятливість до нововведень; 
- коригованості – організація адаптаційного процесу, яка би давала можливість на кожному етапі 

проводити коригування, спричинені непередбачуваними змінами; 
- системності – взаємозалежність і відповідність адаптаційних заходів, що застосовуються на 

підприємстві; 
- альтернативності – розробка декількох сценаріїв адаптації з оцінкою їх наслідків, тривалості реалізації, 

вартості та рівня ризику; 
- економічності – вибір і застосування в процесі адаптації найбільш раціональних заходів, які дозволяють 

підвищити ефективність адаптації загалом. 
Висновок. В умовах фінансово-економічної кризи, мінливої ринкової кон’юнктури і жорсткої конкуренції 

особливої актуальності набуває адаптація підприємства як комплекс технічних, організаційних, 
інформаційних і управлінських заходів управління, що дає змогу забезпечити оперативну перебудову 
внутрішнього середовища із відповідними змінами до функціональних стратегій підприємства. 
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Показник виробничої потужності підприємства є динамічним значенням, яке змінюється під впливом 

багатьох факторів, таких як номенклатура, асортимент, якість продукції, рівня автоматизації виробничих 

процесів, системи оплати праці та мотивації працівників, парк основного технологічного обладнання, середній 

вік обладнання і ефективний річний фонд часу його роботи при встановленому режимі, розмір виробничих 
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площ тощо. Важливість обчислення виробничої потужності підприємства полягає в тому, що без її 

обчислення не можливо здійснювати планування виробничої програми підприємства [1]. 

Наближеним до поняття «виробнича потужність» є поняття «виробнича програма». Взаємозв’язок цих 

понять відображається наступним чином: якщо виробнича потужність, це максимальна кількість виробів, що 

може виготовити підприємство за розрахунковий період, то вона буде складатися із виробничої програми 

(кількості виробів, що фактично виготовляють підприємство) та ресурсу (невикористаної технологічної 

можливості обладнання виробляти певний обсяг продукції понад план). Ситуація, коли значення виробничої 

потужності та виробничої програми співпадають можна назвати ідеальним результатом, оскільки будь-яке 

підприємство у своїй діяльності має керуватися попитом та насиченістю того сегменту ринку на якому воно 

оперує. Підприємства, що випускають промислові товари, що призначені для довготривалого користування 

частіше стикаються із неповним використанням виробничої потужності, оскільки зниження попиту або 

збільшення кількості конкурентів веде до зменшення обсягів виробництва з метою уникнення утворення 

неліквідних залишків готової продукції. 

Одним із проблемних питань пов’язаних із виробничою потужністю є питання отримання об’єктивних 

результатів при проведенні порівняльного аналізу виробничих потужностей досліджуваних підприємств. За 

загальноприйнятим правилом виробнича потужність розраховується в тих одиницях виміру, в котрих 

планується і враховується виробництво продукції (послуг). Аналогічні продукти різних підприємств можуть 

різнитися певними технологічними властивостями, через що певні деталі або агрегати на першому 

підприємстві будуть проходити більш тривалу обробку, ніж на другому. 

Отже, завантаження певного виду устаткування на першому підприємстві буде більшим, що вплине на 

розрахункову величину і може спотворити результати. Можливим усуненням подібного недоліку може бути 

проведення розрахунків у грошових одиницях. Проте, натомість з’являються інші фактори, що будуть 

призводити до викривлень результатів. Наприклад, показники рентабельності та цінова політика, метод за 

яким здійснюється обчислюється ціна для споживача визначається кожним підприємством окремо, також 

будуть впливати ціни на матеріали та комплектуючі для продукції, оскільки знайти підприємства із 

ідентичними технологічними процесами надзвичайно складно, тому ціна аналогічних виробів може значно 

різнитися [2]. 

Можливе вирішення проблеми, отримання результатів без істотних викривлень, полягає у застосуванні 

побудови графіків межі виробничої потужності підприємства. Подібні графіки з метою порівняння можуть 

застосовуватися, як на макро- так і на мікроекономічному рівні. Для конкретного підприємства, межа 

виробничих можливостей відображає сукупність точок простору, які показують обсяг випуску виробів у разі 

використання усіх виробничих можливостей. 

Отже, виробничі можливості суб’єктів господарювання (підприємств) можуть бути представлені 

деякими обмеженими областями у лінійних просторах. Розміри просторів визначаються кількістю видів 

продукції, що виробляється. Припустимі комбінації різних видів продукції, які може виробити підприємство за 

наявний проміжок часу, утворюють обмежену область у просторі. Якщо область була б необмеженою, це 

значило б, що підприємство за обмежений час може виробити необмежений обсяг продукції. На перший 

погляд цей показник не має багатьох недоліків на відміну від показника виробничої потужності, що 

розраховується в грошових або натуральних одиницях. По-перше, «межа виробничих можливостей» не 

залежить від впливу факторів зовнішнього середовища, і визначається тільки можливостями підприємства 

виробляти продукцію на тому обладнанні,яке знаходиться у власності підприємства. По-друге, межа 

виробничих можливостей будується в тому випадку, коли виробляється декілька видів продукції. 

Проте, неможливо абстрагуватися від певних недоліків. По-перше, поверхні, що обмежують «межу 

виробничих можливостей», формально можна вважати функціями. Навіть множина всіх лінійних функцій 

являє собою лише частково впорядковану множину, відносно визначених умов. Наприклад: значення функції 
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більше у всіх точках області визначення, на відміну від протилежного значення, яке прийнято вважати 

меншим, та відносин рівності, як умов рівності значень порівнюваних функцій у всіх точках визначення. Це 

означає, що в цьому випадку не можна буде визначити яка з порівнюваних функцій буде більшою, а яка 

меншою.  Тобто, можлива ситуація, коли точки простору, що представляють можливі поєднання обсягів 

випуску продукції, можуть не належати до «вихідних виробничих потужностей». З іншого боку вони можуть 

містити не всі точки, що належать варіанту, що досліджується. По-друге, межу виробничих можливостей 

доволі важко побудувати для підприємств з великою номенклатурою продукції, через свою багато вимірність. 

Висновки: 1. Виробнича потужність підприємства є важливим показником для оцінки та планування 

діяльності підприємства. Виробнича потужність перебуває в безпосередній залежності від кваліфікації 

робітників, асортименту продукції, кількості обладнання підприємства та його кількості. Тому, розрахунок 

цього показника потребує враховувати багато нюансів, якщо необхідно порівнювати декілька підприємств. 

Оптимальним рішенням буде побудова графіків «межі виробничих можливостей».  

2. Проте, повністю проблема порівняння виробничих потужностей підприємств не може бути вирішена 

за допомогою визначення «межі виробничих можливостей», оскільки цей метод не може гарантувати 

отримання таких результатів для підприємств з великим асортиментом та номенклатурою продукції, які в 

подальшому можуть підлягати подальшому порівнянню. 
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СЕКЦІЯ № 3 
СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В МОРЕГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ 
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Розвиток корпоративної інформаційної системи виробництва 
Автор: Александрова Т. В.  
Науковий керівник: Трушлякова А.Б. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Одним із сучасних напрямків удосконалення систем управління підприємством є використання 

автоматизованих систем управління. Автоматизована інформаційна система — система, яка реалізує 
інформаційні технології в сфері управління при спільній роботі управлінського персоналу та комплексу 
технічних засобів. Автоматизована виробнича система призначена збирати інформацію з об'єктів керування, 
передавати, перетворювати й обробляти її, формувати керуючі команди та виконувати  їх на керованому 
об'єкті [1, c.236].  

Переробне виробниче підприємство за класифікацією операційних систем, належить до масового 
виробництва. Воно виробляє великі обсяги продукції, які відмінні між собою своїми характеристиками та 
зовнішнім виглядом. На ринку України є потужні виробничі комплекси, які можуть бути 
конкурентоспроможними як на вітчизняному ринку, так і на світовому. Це, наприклад, продовольчі 
підприємства: «Сандора», «Мрія», «Одеський соковий завод» тощо. Це результат інноваційного розвитку 
компаній, вдосконалення виробничих процесів, розробки нових видів продуктів, а також використання 
передових технологій [3, c.142].  

Процеси виробництва переробних підприємств комп'ютеризовані й автоматизовані. Весь процес 
виробництва проходить в замкнутій системі, що оберігає від небажаних зовнішніх впливів. Пастеризований 
продукт подається в пакувальну машину і в стерильних умовах розливається в упаковки, які стерилізуються і 
формуються всередині машини. Все виробництво проходить в замкнутій автоматизованій виробничій системі. 
Переробний цех заводу здійснює переробку винограду на вина і вироблення соків, нектарів, напоїв в упаковку 
Тетра Пак і ПЕТ-пляшки. Це найновіший завод, де втілені в життя сотні ноу-хау, які забезпечують якість 
продукції сьогоднішнього дня і дають перспективи у відкритий міжнародний торгово-економічний простір. 

Режим стерильності – є важливим компонентом, тому що устаткування запрограмоване на роботу тільки 
при дотриманні його у нормі. Будь-яка зміна, наприклад, падіння напруги в електромережі, тиску стисненого 
повітря, зниження або підвищення температури призводить до автоматичного скидання програми і 
поверненню продукту до початку технічного циклу. Кожні 24 години автоматично проходить промивка та 
стерилізація устаткування. 

Удосконалено процес приготування цукрового сиропу, який використовується для виробництва нектарів, 
напоїв, морсів. Використовуваний на даний момент метод його приготування гарячим способом дозволяє 
збільшувати продуктивність, концентрацію цукрового сиропу і відповідно термін його зберігання. 

На заводі знаходиться автоматична купажна ділянка, яка дозволяє готувати купажі продукції згідно 
рецептурами, внесеним в програму, з мінімальним використанням персоналу, що зводить до мінімуму 
помилки, пов'язані з людським фактором, і дозволяє в будь-який момент перевіряти режими виробництва 
продукції в системі on-line, а також формувати різні звіти по виробництву готової продукції. 

Впроваджена у виробництво автоматизація обліку витрати енергоносіїв: електрики, води, газу. Все 
обладнання автоматизовано, і в будь-який час відомо, скільки на продукт витрачено кіловат-годин 
електроенергії, кубів газу або кубів води.  

Конкурентоспроможність підприємства - це наслідок його досконалості. У зв'язку з цим  для збереження 
конкурентоспроможності великого значення набуває здатність виробників швидко і адекватно реагувати на 
господарські ситуації [2,c.63]. За таких умов утриматися на ринку можна, тільки постійно вдосконалюючи свою 
діяльність, що і робить компанія, широко застосовуючи з цією метою різноманітні методи, передові технології, 
сучасні виробничі процеси, які дозволяють їй максимально підвищувати ефективність виробництва і 
перевершувати очікування споживача, а також законодавчі вимоги до продукції. 

Висновок. Зважаючи на вищесказане, можна сказати, що автоматизована система є важливим 
компонентом виробничого підприємства. Автоматизація виробничого процесу – це запорука успіху будь – 
якого підприємства масового виробництва, тому що це підвищує продуктивність та обсяги продажу, тим 
самим прибутки компанії. 
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Незважаючи на нестабільний стан світової та регіональної економік, розвиток морської індустрії і, зокрема, 

перевезень вантажів водним транспортом стрімко набирає обертів. Однією з найважливіших виробничих 
завдань при експлуатації вантажних суден є встановлення тарифних ставок, що враховують ряд факторів як 
зовнішньої, так і внутрішнього середовища. 

Метою дослідження є огляд вітчизняного досвіду встановлення тарифних ставок на перевезення вантажів 
вітчизняними суднами. 

Під морським тарифом розуміють заздалегідь оголошену ціну морського перевезення одиниці вантажу. 
Розробка уніфікованих тарифів і правил їх застосування історично пов'язана з виникненням і діяльністю 
лінійних конференцій, які представляють собою добровільні об'єднання судноплавних компаній (СК), що 
підтримують лінійне повідомлення на співпадаючих напрямках [1]. Конференціальна угода встановлює єдині 
для всіх членів об'єднання мінімальні тарифи і правила їх застосування. 

Тарифи на послуги з перевезення вантажів розробляються самостійно СК, публікуються у відповідних 
збірниках, застосовуються протягом певного часу для всіх вантажовласників, які користуються послугами 
даної лінії, і можуть регулюватися органами державної влади.  

У нашій країні, тарифікація на морському транспорті регламентується Законом України «Про морські порти 
України» [2]. Відповідно до п. 1 ст. 21 цього Закону, державному регулюванню підлягають тарифи на послуги, 
що надаються суб'єктами природних монополій. У вересні 2013 року уряд України ініціював лібералізацію 
тарифів у сфері морської перевалки вантажів. Дана норма передбачає, що тарифи є предметом угоди між 
господарюючим суб'єктом, що надає послугу, і замовником цієї послуги. 

На морському транспорті тариф встановлюється за одиницю перевезеного вантажу, в якості якої може 
виступати як сама вантажна одиниця (вагон, контейнер, автомобіль, трейлер, мотоцикл тощо), так і її лінійні 
(метр довжини), об'ємні (куб. метр об'єму) і масові (тонна) характеристики. 

СК, що оперують судами на лініях, при встановленні тарифних ставок необхідно враховувати ряд 
факторів, що впливають на величину тарифної ставки (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні фактори, що впливають на встановлення тарифу на морські вантажні перевезення суднами 

Фактори, пов'язані з 
ринком вантажних 

перевезень 

Фактори, що 
відносяться до лінії 

Фактори, що 
відносяться до судна 

Фактори, що 
відносяться до вантажу 

1. Зміна цін на ринку 
морських перевезень  

1.Перевантаженість 
портів, терміналів 

1.Техніко-експлуатаційні 
характеристики судна 

1. Тип вантажної одиниці 
(схильність пошкоджень) 

2. Поява нових 
вантажів 

2. Зона і район 
плавання 

2. Кількість і 
різноманітність вантажних 
приміщень 

2. Лінійні та об'ємно-
масові характеристики 
вантажних одиниць 

3. Політика щодо 
конкретних 
вантажовідправників 

3. Напрямок перевезень 
(відстань між портами) 

3. Пристосування 
перевезення вантажів 
різних номенклатур 

3. Клас вантажу, 
укрупненого в вантажну 
одиницю 

4. Виникнення 
конкуруючих способів 
перевезення 

4. Частота перевезень 4. Амортизація 
транспортного засобу 

4. Об'ємно-масові 
характеристики вантажу, 
укрупненого в вантажну 
одиницю 

5. Політика держави 
щодо діяльності з 
перевезення вантажів  

5. Час перевезень (пора 
року, дні тижня) 

5. Експлуатаційні витрати 
судна 

5. Вартість вантажної 
одиниці, або вантажу 
укрупненого в вантажну 
одиницю 

6. Зміна попиту і 
пропозиції на ринку (в 
даному регіоні, на 
даній лінії) 

6. Надання додаткових 
послуг з 
обслуговування 
вантажів 

6. Планований дохід судна 6. Приміщення, де 
розташовується даний 
вантаж (трюм, палуба) 
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Аналіз зарубіжної практики організації поромних перевезень, показує, що базою для розрахунку при 
встановленні тарифної ставки за перевезення вантажів є вантажна одиниця або метр її довжини. Крім того, 
СК може одночасно використовувати кілька способів встановлення тарифних ставок в залежності від 
напрямку, вантажів, що перевозяться, вантажного приміщення або інших чинників. 

В даний час мають місце такі варіанти надання компаніями інформації про діючі тарифні ставки і вартість 
надання послуги щодо перевезення вантажів [3]: 

1. Зазначення тарифних ставок, в тій чи іншій мірі деталізації, в табличних формах на офіційному сайті 
компанії. 

2. Розрахунок вартості перевезення вантажів в режимі «on-line». В цьому випадку відкритий доступ до 
інформації про тарифи компанії за перевезення одиниці вантажу відсутній. Сервіс сайту в режимі реального 
часу здійснює моментальний розрахунок загальної вартості перевезення на підставі інформації (напрямок, 
вид вантажу, кількість), наданої клієнтом і зазначеної у відповідному полі web-форми. 

3. Розрахунок вартості перевезення вантажів в режимі «off-line». У цьому випадку, на сайті компанії 
інформація про її тарифи закрита. Розрахунок вартості перевезення певного вантажу по заданому напрямку 
фахівці компанії проводять за попереднім запитом клієнта. 

Крім розглянутих вище варіантів, для окремих номенклатур вантажів, що плануються до перевезення в 
значних кількостях, а також для вантажів, що пред'являються до перевезення одиничними судновими 
партіями можливе встановлення спецставок на договірних умовах з урахуванням кон'юнктури ринку і 
напрямку перевезення. 

Найчастіше до тарифів застосовується ряд підвищувальних коефіцієнтів: за клас небезпеки; за 
перевезення спиртовмісних рідин; за перевезення вантажів у рефрижераторних автомобілях; за перевезення 
негабаритних вантажів; за перевищення ширини і висоти вантажу тощо [4]. 

Однак, при будь-якій системі диференціації тарифних ставок не представляється можливим врахувати всі 
індивідуальні властивості вантажів і відобразити умови роботи судів. Тому в тарифних системах 
застосовується ряд надбавок, як правило, у вигляді фіксованої величини за одну вантажну одиницю або один 
метр довжини вантажної одиниці. До основних надбавок, що застосовуються при морських перевезеннях, 
відносяться: надбавка в зв'язку з ростом загальноексплуатаційних витрат, зимова надбавка, бункерна 
надбавка, валютна надбавка тощо. Разом з тим на морському транспорті застосовується також і система 
знижок, яка враховує відстань, вид вантажу і обсяги перевезень, що є однією з основних переваг такого 
способу доставки вантажів [4]. 

Висновок. Таким чином, перед кожним розрахунком провізної плати слід ознайомитися з умовами 
застосування тарифів, які публікують в збірниках тарифів на морські перевезення. Ця вимога має особливе 
значення в даний час, коли на морському транспорті проводитися велика робота з перегляду тарифів, і на 
підставі постанови уряду, тарифи на перевезення експортно-імпортних вантажів піддаються щорічному 
коригуванню. 
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Програмна реалізація імітаційних моделей управління морським наливним терміналом 
Автори: Кобаль Р.А., Поткін І.О. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Імітаційне моделювання – математичне представлення динамічних процесів, що відтворюють 

функціонування досліджуваної системи. При імітаційному моделюванні алгоритм відображає процес 
функціонування системи в часі та просторі, при цьому імітуються  елементарні явища зі збереженням  
логічної та часової структури. Результати кожного кроку моделювання відображають стан системи в певний 
момент часу [1].  

Морський наливний термінал (МНТ) забезпечує приймання наливних вантажів, їх зберігання, підготовку до 
перевантаження та перевантаження на спеціалізовані танкери відповідно карти завантаження [2]. 
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Сучасні системи моделювання, до яких відноситься пакет AnyLogic, підтримують весь арсенал новітніх 
інформаційних технологій, включаючи розвинені графічні оболонки для цілей конструювання моделей та 
інтерпретації вихідних результатів моделювання, мультимедійні засоби, анімацію в реальному масштабі часу, 
об’єктно-орієнтоване  програмування.  

Основними будівельними блоками моделі AnyLogic є активні об’єкти. Це параметричні процедури, які 
описують елементи технологічної системи (накопичувачі, насоси, трубопроводи) і технологічні операції 
(контроль вантажів, внутрішнє транспортування, підтримка температурних режимів). Активні об’єкти моделі 
взаємодіють через параметри (обсяг і геометричні характеристики накопичувачів, характеристики насосів, 
трубопроводів та ін.) [3]. 

Для візуалізації стану та поводження об’єктів моделі використовуються  алгебраїчні рівняння, стейтчарти, 
таймери, програмні коди мовою Java, а також їх комбінації.  

Імітаційна модель у середовищі AnyLogic дає можливість вирішувати такі проблеми:  
- збір даних про окремі події логістичного процесу, а також статистична обробка та візуалізація цих даних; 
- реалізація алгоритмів диспетчування та управління вантажопотоками. 
AnyLogic інтерпретує графічні класи створюваних активних об’єктів у класи Java. Кожний елемент 

імітаційної моделі представляє собою поіменований клас. Інформаційний зв’язок між окремими класами 
забезпечується множиною змінних та масивів. Тому мова моделювання AnyLogic дозволяє користуватися 
усіма перевагами об’єктно-орієнтованого програмування: наслідуванням, поліморфізмом тощо. 

Для опису об’єкта у середовищі AnyLogic використовується низка понять, до яких входять: класи та змінні. 
Активні об’єкти можуть вміщувати вкладені об’єкти з будь-яким рівнем вкладення. Це дозволяє виконувати 

декомпозицію моделі на будь-яку кількість рівнів деталізації. Активні об’єкти взаємодіють з оточенням за 
допомогою тільки власних інтерфейсних елементів. Це дозволяє розділити внутрішню побудову об’єкта і 
будь-яку інформацію про його оточення, що дозволяє створювати систему зі складною структурою і копіювати 
створений активний об’єкт. 

AnyLogic вміщує досить багато засобів оброблення матриць. Також змінні можуть бути представлені як 
масиви. Масиви використовуються для представлення багатомірних масивів дійсних значень. Користувач 
може визначити довільну кількість комп’ютерних експериментів і виконати будь-який з них. При цьому 
експерименти можуть бути різних типів, а також можна встановлювати, в кожному з них, власні параметри й 
численні значення для всіх об’єктів моделі від яких залежить поведінка моделі. Також можна побудувати 
комп’ютерну анімацію поведінки процесу, визначивши графічні елементи, які відображають процес [3]. 

Висновок. Застосування методів імітаційного моделювання на МНТ дозволяє забезпечити наступні 
конкурентні переваги: 

- реалізувати в моделі ефективні алгоритми управління технологічними процесами та організацією робіт 
терміналу; 

- імітаційна модель вантажопотоків МНТ забезпечує інтеграцію в регіональні та глобальні логістичні 
транспортні системи; 

- мінімізувати витрати на зберігання та перевалку вантажів. 
В лабораторії інноваційних технологій в рамках договору про співробітництво між Національним 

університетом кораблебудування та наливним терміналом Евері ведуться розробки системи управління 
терміналу на основі викладених підходів до моделювання процесів. 
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Формування системи управління маркетингом на підприємстві 
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Належна організація маркетингу на підприємствах сфери послуг забезпечує ефективність функціонування 

всіх підрозділів підприємства, оскільки саме маркетинговий підрозділ виконує зворотній зв’язок з ринком і 
сприяє максимальному задоволенню потреб і попиту споживачів. Відповідне формування організаційної 
структури маркетингу на підприємстві забезпечить ефективне здійснення внутрішніх процесів та швидку 
взаємодію підприємства з зовнішнім середовищем. В сучасній науці існує два різних підходи до розуміння 
місця і ролі системи управління маркетингом [1].   

Перший, традиційний, полягає в тому, що система управління маркетингом розглядається як складова 
частина загальної системи управління підприємством. Виходячи з цього можна сказати, що система 
управління маркетингом є рівноправною, однаково значущою підсистемою управління підприємством, яка 
виділена за функціональною ознакою. 

Другий підхід, характерний сучасним поглядам учених, базується на тому, що в процесі організації 
діяльності підприємства маркетингова функція визначає саму стратегію функціонування підприємства. 
Виходячи з цього можна сказати, що маркетинговий підрозділ координує, направляє та визначає напрямок 
діяльності інших підрозділів підприємства за безпосередньо надану послугу. Тобто маркетинг відіграє 
ключову роль у системі управління, організації, планування і контролю підприємницької діяльності.  

Таким чином, управління маркетингом – це не тільки складова частина всієї системи управління 
підприємством, але є її головною компонентою, яка безпосередньо пов’язана, і багато в чому визначається, 
зростаючим значенням маркетингу, як функціональної сфери діяльності [2].   

Формування системи управління у сфері послуг потребує створення необхідного рівня організації та 
раціонального використання комплексного забезпечення маркетингової діяльності. Беручи за основу 
визначення маркетингу як системи функцій, направлених на здійснення ефективної  взаємодії  підприємства  
із  зовнішнім  середовищем,  можна поділити функції маркетингу на дві умовні частини [2].  

Перший блок дій маркетингу складається з етапу планування. Формування програми впливу на попит 
споживача є одним із головних факторів досягнення успіху маркетингової діяльності і всього підприємства, бо 
від правильності цих рішень залежить ефективність інших дій. Тобто планування – це комплекс дій, 
необхідних для досягнення цілей підприємства. Тому процес планування базується на дослідженнях, на 
безперервному моніторингу ринкового середовища. 

.Другий блок дій маркетингу – є безпосередня робота зі споживачами, яка включає інформування клієнтів 
та організацію обслуговування. Спонукати споживачів придбати послугу можна шляхом стимулювання. 
Процес спонукання споживачів до певної активності включає надання гарантій досягнення бажаної мети у 
поєднанні з описом образу об’єкту, за допомогою якого її можна досягти. Тобто, взаємодія двох 
вищезазначених блоків поєднується у функціональній моделі маркетингу послуг, в основі якої лежить 
раціональний розподіл та інтеграція праці фахівців маркетингових служб, що вимагає здійснення 
структуризації маркетингу. 

Функціональна модель маркетингу послуг є основою для здійснення спеціалізації працівників. Дії, пов’язані 
з плануванням, починаються з вибору об’єкта діяльності, в якості якого вибирається не весь ринок, а лише та 
його частина (сегмент), яку підприємство здатне ефективно обслуговувати. Після виявлення основних 
сегментів ринку, розробляється послуга і комплекс маркетингових заходів, які надають змогу виділити її серед 
послуг конкурентів. Це дозволяє зосередитись саме на тих споживачах, потреби яких збігаються з  
можливостями підприємства. 

Для виконання всього комплексу робіт і функцій маркетингу на підприємстві сфери послуг необхідно 
створити групи, відділи, служби або управління маркетингу. Такі утворення є ланкою зв’язку, спрямування 
діяльності маркетингової служби в цілому та між окремими працівниками, встановлення відповідного способу 
взаємодії як у межах свого підрозділу, так і відносин із суміжними підрозділами підприємства. Система 
взаємозв'язків та підпорядкованість організаційних одиниць апарату управління, які виконують різні функції 
управління підприємством визначається як організаційна структура управління [3].  

Структура відображає будову та внутрішню форму системи. Наявність структури – невід'ємний атрибут 
усіх реально існуючих систем, бо саме вона надає їм цілісності. Одним з основних принципів організації 
маркетингу є максимальне наближення місць прийняття маркетингових рішень до підрозділів, що займаються 
практичним маркетингом.  

Організаційна структура управління маркетингом і рівень її функціонування поряд з обраною 
корпоративною стратегією має першорядне значення для забезпечення досягнення цілей підприємства. 
Організаційна структура маркетингової діяльності на підприємстві може бути визначена як сукупність служб, 
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відділів, підрозділів, до складу яких входять фахівці, що займаються тією або іншою маркетинговою 
діяльністю [4].  

ТОВ «ІВох» - це українська компанія, що спеціалізується на оплаті послуг, та є своєрідним посередником  
між клієнтом та банком. Сфер Компанії надає такі послуги як, поповнення мобільного телефону, поповнення 
банківської карти, оплата комунальних платежів, таксі, телекомунікаційних послуг. Організаційна структура 
ТОВ «IBox» представлена на рисунку. 

Служба маркетингу в компанії – це та ланка в управлінні підприємством, яка спільно з виробничою, 
фінансовою, збутовою, технологічною, кадровою та іншими видами діяльності створює єдиний інтегрований 
процес, спрямований на задоволення запитів ринку і отримання на цій основі прибутку.  

Сформовані організаційні маркетингові структури мають відповідати певним вимогам, основними з яких є: 
невелика кількість ланок; створення умов для інтегрування маркетингу в управлінський процес; забезпечення 
розвитку творчості та інноваційної діяльності працівників; сприяння задоволенню потреб споживачів та 
зростанню обсягу наданих послуг [5].  

Організаційна структура служби маркетингу повинна визначатися: специфікою діяльності підприємства, 
кількістю ринків, на яких воно функціонує, специфікою товарного портфеля, масштабами збуту, ресурсами, 
структурою управління підприємством [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. -  Організаційна структура ТОВ «IBox» 
 
При побудові організаційної структури маркетингу необхідним є врахування та використання наступних 

принципів: єдність цільових установок на підприємстві; чіткість маркетингової структури; ефективність 
системи зв’язку між підрозділами; раціональний розподіл обов’язків і відповідальності.  Підприємство повинно 
створювати службу маркетингу з таким розрахунком, щоб вона у найбільшій мірі відповідала його цілям. 
Діяльність служби маркетингу слід організувати у відповідності до Положення про службу маркетингу. Крім 
того, керівники та ведучі спеціалісти маркетингової служби мають відповідати деяким специфічним вимогам, 
що визначені особливістю роботи у сфері маркетингу. [5] 

До вимог стосовно особистих якостей спеціалістів маркетингової служби можна віднести: системність 
знань, широку ерудицію і кругозір, комунікабельність, дипломатичність, відчуття нового, вміння загасити 
конфлікт, здатність переконувати людей, бути аналітиками.  

 Формування організаційної структури служби маркетингу, яка здійснює правильний розподіл обов’язків, є 
основою ефективного функціонування всіх підрозділів підприємства, оскільки саме маркетинговий підрозділ 
виконує зворотній зв’язок з ринком і сприяє максимальному задоволенню потреб  і попиту споживачів. 
Функціональна модель організаційної структури служби маркетингу, може бути взята за основу при здійсненні 
розподілу та інтеграції праці фахівців для різних підприємств сфери послуг.  
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Висновок. Відповідне формування організаційної структури маркетингу на підприємстві забезпечує 
ефективне здійснення внутрішніх процесів та швидку взаємодію підприємства із зовнішнім середовищем. 
Підприємство повинно створювати організаційну структуру управління маркетингом з таким розрахунком, щоб 
вона в найбільшій мірі відповідала його цілям. Організаційна структура будь-якої системи пов'язана з 
досягненням її стратегічної мети і є конструкцією організації, на основі якої здійснюється управління 
підприємством. 
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В останні роки кластерний підхід є ключовим інструментом туристичної політики провідних європейських 

держав та досить перспективною основою для створення нових форм об'єднань, стимулювання виникнення 
інноваційного науково-технічного напряму, а також непрямим чином підтримання сфери освіти, науки і 
бізнесу. Умови створення і функціонування туристичних кластерів, особливо при об’єднанні малих 
підприємницьких структур, можуть бути одночасно і умовами інвестування перспективних проектів на основі 
інноваційних технологій [1]. 

Кластерний підхід є основою підвищення економічної ефективності, рівня конкурентоспроможності регіону 
через розвиток інфраструктури, формування нових туристичних продуктів. Він забезпечує рівень екологізації 
території та відродження природного потенціалу, закріплення стійких ринкових позицій тощо. 

Кластер дає можливість об’єднати зусилля всіх суб’єктів туристичної діяльності, державних органів влади, 
підприємств, таким чином підвищуючи ефективність територіального напряму., а також повинен забезпечити 
залучення реальних організаційно-економічних, соціальних, фінансових, ринкових, інформаційних, правових 
механізмів і технологій управління; розробку, обґрунтування програм і бізнес-планів розвитку рекреаційних 
підприємств. 

В індустрії туризму кластерні дослідження набувають все більшого значення. Кластери відіграють 
вирішальну роль у формуванні туристських центрів, залученні відвідувачів до регіону та підвищенні 
конкурентоспроможності туристичного бізнесу. 

Ефективність використання кластерних систем в туристичній сфері ґрунтується на показниках 
використання діяльності туристичних, готельних та санаторно-курортних закладів, трудових і фінансових 
ресурсів та призводить до підвищення рівня обґрунтованості прийняття управлінських рішень: оптимізації 
витрат, скорочення ризику, що дозволяє повною мірою використовувати ресурсний потенціал та можливості 
на ринку туристичних послуг. 

Туристичний кластер – це ключова організаційна основа, яка поєднує підприємства туристичної та інших 
суміжних галузей у єдину систему, що дає змогу реалізувати пріоритетні завдання, які стоять перед 
підприємствами, установами, організаціями. Туристичний кластер сприятиме посиленню конкурентних 
переваг регіону в цілому [2]. 

Туристичний кластер повинен складатись із комбінації галузей, що створюють туристичний продукт і 
умови для підвищення його конкурентоспроможності. Границі туристичного кластеру можуть змінюватись у 
зв’язку з появою нових підприємств і галузей, зі зміною умов ринку, під впливом механізму державного 
регулювання[1]. 

Організація та розвиток туристичних кластерів забезпечує для економіки регіону: 
- створення сприятливого середовища для залучення туристів; 
- покращення загального рівня розвитку та галузевої структури господарства регіону; 
- зміцнення конкурентних переваг та дохідності підприємств і організацій; 
- стимулювання залучення інвестицій; 
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- сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; 
- зростання рівня зайнятості  на ринку праці. 
Розвиток туристичної індустрії можливий тільки в разі проведення цілеспрямованої політики щодо 

підвищення конкурентоспроможності підприємств через координування дій державних органів влади, малого 
та середнього бізнесу, освітніх та наукових установ з метою підвищення якості надання туристичних послуг 
на території певного регіону. 

Кластери утворюються і функціонують на принципах державно - приватного партнерства. Держава 
відіграє важливу роль у процесі формування туристського кластера і його розвитку, особливо на початковому 
етапі, але робить це у стратегічному альянсі з туристським бізнесом. 

Відповідно до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженої рішення 
Миколаївської обласної ради №9 від 16.04.2015 та проекту програми розвитку туризму та курортів у 
Миколаївській області на 2016-2020 рок метою розвитку туризму в області полягає у розвитку в регіоні 
повноцінної туристичної індустрії як економічної галузі, де на базі використання туристично-рекреаційного 
потенціалу області буде створено робочі місця для обслуговування туристів, розвинуто необхідну туристичну 
інфраструктуру, зокрема, санаторні та оздоровчі комплекси, пляжні зони, засоби розміщення та заклади 
харчування з якісним обслуговуванням, створено ефективну систему туристичного маркетингу і туристичного 
брендингу території, а також поліпшено стан рекреаційних зон та об’єктів. 

Розвиток сфери туризму та курортів в області базуватиметься на раціональному використанні природних 
та кліматичних умов, історико-культурних, етнічних, архітектурних пам’яток краю. Саме розвиток туризму та 
рекреації стимулюватиме економічну активність, розвиток малого й середнього бізнесу, формування якісного 
кадрового потенціалу, створить робочі місця в різних секторах економіки. 

Виконання Програми сприятиме реалізації завдань розвитку сфери туризму і діяльності курортів, а також 
дасть змогу відновити і зміцнити існуючу матеріально-технічну базу туризму; створити якісний регіональний 
туристичний продукт, здатний максимально задовольнити потреби населення; підвищити якість туристичних 
послуг та безпеки туристів; активізувати розвиток сільського (зеленого) туризму; підвищити рівень зайнятості 
населення; створити передумови для залучення інвестицій; сприяти популяризації туристичного потенціалу 
та зміцненню іміджу Миколаївської області, а також забезпечити створення високоприбуткової галузі 
економіки, яка задовольнить потреби внутрішнього та іноземного туризму, з урахуванням природно-
кліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу області. 
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У світовій економіці й системі міжнародних відносин продовжує зростати значення Світового океану.  
Зміцнюються тенденції до інтенсифікації міжнародної морської господарської діяльності й залученню в 

економічний оборот раніше недоступних морських і прибережних ресурсів. Розвинені морські держави, та 
прибережні держави, що інтенсивно розбудовуються, зосереджують політичні й адміністративні зусилля на 
консолідації управління та подоланні конфліктності між видами морської діяльності. Країни, що володіють 
правами на великі акваторії Світового океану, приступили до модернізації морської політики, розглядаючи 
національну морську діяльність як цілісний об'єкт управління. 

У міжнародному співробітництві відзначаються великі, якісно нові ініціативи, спрямовані на уніфікацію 
морської політики прибережних держав, що передбачають створення умов для перехіду до глобального 
комплексного управління вивченням, освоєнням і використанням просторів і ресурсів Світового океану і 
прибережних зон. На цім тлі зростають суперництво й конкуренція в морській діяльності. В інтересах 
підвищення конкурентоспроможності своїх товарів і послуг на світових ринках і власних морегосподарських 
комплексів у глобальній системі поділу праці провідні морські держави використовують широкий спектр 
заходів прямого й непрямого економічного стимулювання, активно вдосконалюють інституціональне 
середовище й інституціональну інфраструктуру океановикористання, включаючи механізми узгодження 
інтересів і стимулювання всіх суб'єктів морської політики: держави, інститутів громадянського суспільства, 
ділових кіл, науки.  
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Ефективне рішення таких задач може бути пов'язане з морським просторовим плануванням (МПП). МПП 
являє собою аналог схем територіального планування для акваторій (свого роду схеми акваториального або 
басейнового планування). 

Чарльз Н. Эйлер визначає МПП, як «публічний процес аналізу й розмежування в часі й просторі 
антропогенної діяльності в рамках даної акваторії з метою досягнення екологічних, економічних і соціальних 
цілей, встановлених у ході відповідного політичного процесу» [1]. 

МПП одержало поширення в Європі з 90-х років минулого століття й до теперішнього часу міцно ввійшло в 
практику в країнах Євросоюзу, у США, Японії, Китаї, Індії, Бразилії та ін. У ньому визначаються заходи 
транспортної, енергетичної й продовольчої безпеки, ефективного й раціонального управління морськими 
ресурсами, комплексного розвитку глобальної і локальної економіки, а також стійкого соціально-економічного 
зросту прибережних регіонів, окремих територій і поселень за умови збереження екологічної рівноваги. 

Споконвічно МПП розбудовувалося як інструмент раціонального розвитку й збереження біологічної 
різноманітності морського простору. Спочатку основним інструментом МПП було функціональне зонування 
акваторій. Розробка відповідних планів і схем багато в чому стимулювалася міжнародними організаціями.  

Пізніше МПП стали застосовувати в районах з найбільш гострими конфліктами між різними користувачами 
морського простору. Наприклад, між такими видами діяльності, як промислове рибальство й освоєння 
нафтогазових родовищ на континентальному шельфі. Або в ситуаціях, коли не всі види морського 
природокористування сумісні з необхідністю збереження природи, що породжує конфлікт типу «користувач – 
природа». 

У цілому, завдання МПП полягає в тому, щоб збалансувати соціально-економічний розвиток зі 
збереженням навколишнього середовища через раціональне використання морських просторів і посилення 
взаємодії між усіма, хто зацікавлений набути доступ до них [2]. 

Безперечним лідером у застосуванні й розвитку МПП у цей час виступає Європейський союз, де в окремих 
країнах (Швеція, Данія, Німеччина й ін.) питання проробляється вже більш 10 років на національному рівні. У 
цей час спостерігається різкий сплеск інтересу до цього процесу в Європі, Північній Америці, Австралії і Китаї. 
Він обумовлений інтенсифікацією морегоподарської діяльності, що об'єктивно веде до збільшення конфліктів 
між учасниками й интересантами, а також до появи нових видів цієї діяльності, таких як морський туристсько-
рекреаційний бізнес, аква- і марикультура, поновлювана енергетика морського походження. У країнах 
економічного авангарду повсюдно відбуваються розробка стратегічних і програмних розв'язків, законодавче й 
нормативне правове закріплення практики комплексного розвитку морської діяльності з використанням МПП. 

У Європі інтегруючу роль у розробці й реалізації МПП відіграє ряд міжнародних організацій: 
- HELCОM (Гельсінська комісія – комісія із захисту навколишнього середовища Балтійського моря); 
- VASAB (Vision and Strategy аround the Baltic Sea – Концепція й стратегія регіону Балтійського моря); 
- ICES (Міжнародна рада по дослідженню моря); 
- ОSPAR (Захист і збереження Північно-Східної Атлантики і її ресурсів). 
Впровадження системи МПП в Україні має особливе значення, оскількі Україна є морською державою й 

має вихід до Чорного та Азовського морів – найбільш замкнутих і  віддалених  від  Світового  океану  морів  
планети.  До  цих  морів  прилягають  території  Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької 
областей та АР Крим. 

Порівняно з іншими причорноморськими державами Україна володіє найдовшою береговою лінією. Так, 
загальна довжина берегової лінії Азовського моря складає 1472 км, з їх половина (732 км) належить  
береговій  лінії  України.  Українська  частина  берегової  лінії  Чорного  моря  (від  дельти Дунаєві до мису 
Такил у Керченській протоці) складає 1628 км [3]. 

Висновок. Морське просторове планування повинне бути органічно вбудоване в систему стратегічного 
планування соціально-економічного розвитку Чорноморсько-Азовського регіону України, що дозволить 
забезпечити більш раціональне використання морського простору з урахуванням взаємодії між різними 
морекористувачами, збалансувати вимоги економічного розвитку з необхідністю захисту навколишнього 
середовища, сприяти досягненню соціальних та економічних цілей. 
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Дніпро-Бугський лиман розташований на території Херсонської та Миколаївської області. З Чорним морем 

лиман перетинається проливом шириною близько чотирьох кілометрів, який знаходиться між Кінбурнською 
косою і мисом Очаків.  

Слід відмітити, що на ІІ Пан’європейській транспортній конференції (о.Крит, 1994 р.) визначені дев’ять 
міжнародних транспортних коридорів. Через Україну проходять чотири коридори. Із них два коридори 
проходять через Дніпро-Бугський лиман №9 – Хельсинки – Санкт-Петербург – Київ – Одеса – Кишинів – 
Бухарест – Александрополіс, № 7 – Дунай, який з’єднує десять європейських країн. ІІІ Пан’європейська 
транспортна конференція визначила розвиток Чорноморської транспортної зони, як пріоритетний напрямок 
міжнародної співпраці в транспортній галузі (рис. 1).   

 

  
Рис. 1. Міжнародні транспортні коридори 

 
В Баку (1998 р.) підписаний багатосторонній договір про створення міжнародного транспортного коридору 

«Європа – Кавказ - Азія» (ТRАСЕСА). Деякі чорноморські порти стали фактично частиною інфраструктури 
цього транспортного коридору. Цей міжнародний транспортний коридор має важливе значення для розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків Європи з країнами Центральної Азії, через Китай і до Далекого Сходу. 
Частиною коридору може стати канал «Євразія», який з’єднує Каспійське море з Азовським і Чорним як 
альтернатива Волго-Донському каналу.  

В загальній системі міжнародних договорів в транспортній сфері, які прийнятті під егідою ООН, особливе 
значення займають договори відносно інфраструктури внутрішнього транспорту (автомобільного, 
залізничного  та водного). Для забезпечення надійних транспортних зв’язків між країнами не один з видів 
транспорту не може розглядатися окремо. Особливе значення має Дніпро-Бугський лиман, як зв’язуючий 
ланцюг морського транспорту з іншими видами внутрішнього транспорту регіону.  

Розвиток морського транспорту, як важливого фактору розвитку економіки і інтеграції України в світову 
економічну систему, вимагає значно підвищити конкурентоспроможність морських портів. Визначені фактори 
конкурентоспроможності вітчизняного транспортного комплексу: високий експортний потенціал вантажів 
чорних металів, вугілля, залізничного концентрату, зернових; вигідне розташування портів для транзитних 
вантажопотоків; наявність висококваліфікованих спеціалістів. 

В процесі реалізації стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 р. [1]. Основні завдання 
стратегії: підвищення конкурентоспроможності портової галузі; модернізація об'єктів портової інфраструктури; 
впровадження сучасних технологій виконання навантажувально-розвантажувальних робіт; створення мережі 
кластерів; залучення приватних інвестицій для розвитку морських портів; приведення стандартів роботи 
морських портів у відповідність з європейськими; забезпечення створення достатніх глибин на підхідних 
шляхах та в акваторіях. 

Висновок. Дніпро-Бугський вузол має стати елементом в міжнародному транспортному коридорі, що 
дозволить значно підвищити імідж України як морської держави. Розроблена і реалізується концепція 
програми створення глибоководного гирлового порту в Дніпровському лимані на базі Термінального 
комплексу Порт «Очаків». Основні положення концепції програми передбачають реалізацію проекту побудови 
причалу, днопоглиблення, та модернізації інженерних комунікацій. 
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Відповідно до конвенції ООН з морського права 1982 р., морська діяльність – це різні активності, які 

реалізуються на морській акваторії. Основними видами морської діяльності є військово-морська діяльність, 
морські перевезення, морське промислове рибальство, розробка корисних копалин на дні та в надрах, 
морські наукові дослідження, збереження морського середовища, прокладка підводних кабелів і 
трубопроводів, виробництво енергії шляхом використання води, течій, вітру, створення і використання 
штучних островів, споруд.  

Морська економіка пов’язана з морською діяльністю, включаючи морські та прибережні зони, та 
прибережною економікою, яка об’єднує не морські галузі, що отримують вигоди від взаємодії з морською 
сферою. Структура системи «економіка, яка пов’язана з морською діяльністю» повинна бути побудована за 
функціонально-територіальним принципом. Оскільки в умовах правової невизначеності складно організовані 
господарські механізми приречені на деструктивне існування. І господарсько-правові механізмі відіграють у 
справі провідну роль. 

Як відзначається в офіційних документах, на сучасному етапі розвитку людства важливу роль у 
життєдіяльності країн світу відіграє Світовий океан, ресурси якого мають вирішальне значення для 
прискореного розвитку світової економіки та є найважливішим фактором геополітики [1]. Україна бере участь 
у вивченні, освоєнні й використанні ресурсів Світового океану, що потребує визначення та законодавчого 
закріплення національних інтересів у цій сфері діяльності, встановлення пріоритетів їх реалізації. Водночас 
діяльність, пов’язана з вивченням, освоєнням, збереженням і використанням ресурсів морів та океанів, має 
для України вагоме значення, що зумовлюється такими факторами: 

– географічним положенням держави, довжиною її морських кордонів та площею водного простору;  
– рівнем розвитку національної економіки й зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, щодо 

зовнішнього та внутрішнього товарообігу, нагальними потребами держави в морських перевезеннях;  
– станом політичних, економічних і суспільних відносин з іншими державами;  
– морським потенціалом держави, здатністю забезпечити реалізацію й захист національних інтересів в 

Азовському та Чорному морях, та інших районах Світового океану, недоторканістю морських кордонів і 
свободою судноплавства [1]. 

Економічне забезпечення морської політики України ставить за мету створення найбільш сприятливих 
умов господарювання всіх суб’єктів морської діяльності. Цього можна досягти шляхом оптимізації майнових, 
податкових, митних, кредитно-фінансових, інвестиційних та інших економічних відносин щодо функціонування 
суб’єктів морської діяльності [2]. 

Варто звернути увагу на стратегічні акти з питань морегосподарського комплексу, схвалені останнім часом 
вітчизняною владою. Так, Морська доктрина України на період до 2035 р., затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307, у межах формування й реалізації «ефективної державної 
морської політики» визначила морську господарську (морегосподарську) діяльність як складову морської 
діяльності, а саме як процес отримання вигоди від використання ресурсів Азовського й Чорного морів, 
Керченської протоки та інших районів Світового океану для задоволення потреб людини й суспільства та 
розширеного відтворення природно-ресурсного потенціалу Світового океану. Інші програмні документ 
розвивають положення Морської доктрини та деталізують розуміння економіко-правових категорій у цій 
сфері. Зокрема, Стратегією розвитку морських портів України на період до 2038 року, затвердженою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 548-р27 визначено поняття морського 
транспортного комплексу, під яким розуміється багатофункціональна структура, що задовольняє потреби 
національної економіки у транспортному забезпеченні. Хоча у вказаній програмі і не було прямо витлумачено 
відповідний термін, але названі елементи морегосподарського комплексу стосовно Дунайського регіону: 

1) флот (річковий, морський і «річка-море»);  
2) морські порти (Ізмаїл, Рени, Усть-Дунайськ); 
3) суднобудівельні і судноремонтні заводи (у м. Ізмаїл і Кілія); 
4) спеціалізовані підприємства, що створюють інфраструктуру морегосподарського комплексу 

(наприклад, «Дельта-лоцман» - підприємство, що здійснювало днопоглиблювальні роботи).  
Чинною до 2013 р. Стратегією розвитку морських портів України на період до 2015 р, затвердженою 

Розпорядженням КМУ №1051-р від 16 липня 2008 р. у правовому полі започатковані терміни «морська 
галузь», «галузь торгового мореплавства», «галузь морського транспорту», «галузь морського і річкового 
транспорту». Сьогодні термін «портова галузь» знаходить ґрунтовне закріплення у Стратегії розвитку 
морських портів України на період до 2038 р., затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2013 р. № 548-р31 та в інших програмних правових документах (рис).  
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Державна політика України Національна морська політика 

Регіональний аспект розвитку 
морегосподарського комплексу 

- Стратегія розвитку України «Україна–2020:стратегія національної модернізації»;  
- Морська доктринаУкраїни; 
- Рішення РНБОУ «Про заходи щодо розвитку України як морської держави»; 
- Стратегія  розвитку морських портів на період до 2038 року;  
- Закон «Про морські порти України»; 
- Стратегія інноваційного розвитку Українина 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних 
викликів; 
- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року 
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Рис. Механізм формування конкурентоспроможного морегосподарського комплексу 

 
Не менш важливе значення для функціонування морегосподарського комплексу відіграють портові 

оператори, під якими розуміються суб’єкти господарювання, що здійснюють експлуатацію морського 
терміналу, здійснюють вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, 
обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності.  

Дискусійним є віднесення до складу морегосподарського комплексу певних об’єктів, наприклад, морського 
флоту, оскільки флот та інші майнові об’єкти є засобами, за допомогою яких здійснюється господарська 
діяльність у сфері морегосподарського комплексу і входять до складу виробничих фондів 
морегосподарського комплексу – підприємств. Разом із тим, існування комплексу без відповідних виробничих 
засобів, звісно неможливе, а тому об’єктна характеристика майнового комплексу становить окремий та не 
менш важливий напрям дослідження морегосподарського комплексу, поряд із статусом суб’єктів, що 
забезпечують функціонування морегосподарського комплексу [3].  
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Таким чином, до виробничих одиниць, які складають галузь морегосподарського комплексу, можна 
віднести, передусім, адміністрації морських портів України, морські порти, морські термінали, портові 
оператори та інші підприємства, які здійснюють господарську діяльність в портовій сфері або сприяють його 
функціонуванню, судноплавні компанії, суднобудівельні заводи, судноремонтні заводи, підприємства рибної 
промисловості. 

Висновок. Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що окрім підприємств  виробничих одиниць, які 
безпосередньо здійснюють морську господарську діяльність, у складі виробничих одиниць 
морегосподарського комплексу необхідно виділяти групу підприємств, які забезпечують діяльність і розвиток 
галузі морегосподарського комплексу. До останніх необхідно відносити спеціалізовані навчальні заклади і 
наукові установи, проектно-конструкторські підприємства портового господарства, портові установи охорони 
здоров'я тощо. Функціонування морегосподарського комплексу забезпечується діяльністю підприємств, які 
входять до його складу. Як вказувалося вище, в Морській доктрині України на період до 2035р. 
морегосподарська діяльність розуміється як «процес отримання вигоди від використання ресурсів Світового 
океану». 
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Важливою передумовою розвитку економіки України є оптимальне використання її потенціалу, що є 

можливим за умови ефективного використання потужностей транспортного комплексу. Основною складовою 
транспортної системи України є її морегосподарський комплекс. Для розвитку України як морської держави 
необхідно відродити національний флот та забезпечити ефективне функціонування портової галузі. 
Ефективна робота підприємств морського транспорту є підґрунтям для забезпечення стійкого розвитку 
прибережних міст України.  

Морегосподарський комплекс – це об’єднання підприємств і організацій, розташованих на морському 
узбережжі країни, господарська діяльність яких пов’язана з використанням ресурсів моря та складна система, 
функціями якої є розширення зовнішньоекономічного потенціалу, який формується на рівні підприємств, 
регіонів, країни [1]. Важливим елементом морегосподарського комплексу є морські порти, на яких 
замикається діяльність практично усіх інших підприємств і організацій, які відносяться до комплексу 
судноремонтні заводи, припортові залізничні станції, національні судноплавні компанії, контролюючі органи та 
ін. 

Морегосподарський комплекс України включає сукупність галузей економіки України, які беруть участь у 
переробці ресурсів Чорного й Азовського морів, Світового океану, та галузей, які забезпечують їх діяльність. 
При цьому окремі галузі економіки можуть обслуговувати декілька напрямів діяльності, наприклад морський 
транспорт обслуговують суднобудування і судноремонт, машинобудування, електротехнічна галузь та 
приладобудування, чорна та кольорова металургія та багато інших.  

У даний час в Україні на узбережжі Чорного й Азовського морів знаходяться 13 морських торгових портів 
(Ренійській, Ізмаїльський, Усть-Дунайський, Білгород-Дністровській, Іллічівський, Одеський, Миколаївський, 
"Южний", Херсонський, Скадовській, Генічеський, Бердянський, Маріупольський) і 11 портпунктів, не рахуючи 
значного числа портів і пристаней, що належать підприємствам, не підвідомчим Міністерству транспорту 
України, – рибакам (4 морські рибні порти), металургам, суднобудівникам. В умовах нестабільної економічної 
ситуації працюють найбільші миколаївські судозаводи («ім. 61 Комунара», «Чорноморський», «Океан»), а 
також херсонський завод «Палада» та «Кілійський суднобудівний-судноремонтний завод» у 2014-2015 роках 
не побудували жодного судна [2]. Тільки у 2015 році «Херсонський суднобудівний завод» побудував два 
буксири, а київський завод «Ленінська кузня» — два броньовані катери для ВМС України. «Київський 
суднобудівний-судноремонтний завод» щорічно здає одне морське гідрографічне судно пр.Р101ГС.М, а 
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черкаська суднобудівна верф «Оріон» — по два невеличких земснаряди. Позитивною зміною є діяльність 
ССЗ «Нібулон», який стабільно будує буксири та баржі для свого флоту.  

Розглянемо структуру морегосподарського комплексу, яка запропонована Т.А. Стовбою на рисунку [3]. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Структура морегосподарського комплексу України 
 
На нашу думку, в запропоновану структуру потрібно включити такі важливі об’єкти морегосподарського 

комплексу як порти, що репрезентують портову діяльність. У морегосподарській діяльності України вони 
відіграють важливу роль. Так,як в Україні морські порти можна поділити за географічною ознакою на чотири 
регіональні группи:  

1) Найбільшою за масштабами групою є порти великої Одеси – Одеса, Південний і Іллічівськ, що дають в 
сукупності близько 54% всього вантажо-обігу державних морських портів; 

2) Азовський регіон, який об'єднує порти Мариуполя і Бердянська, за рахунок розвиненої промисловості 
сходу України забезпечують близько 15% вантажообороту; 

3) У дніпро-Бузький регіон входять порти Миколаїв, Херсон, Октябрськ, Скадовськ (близько 13% 
оброблених  вантажів), що спеціалізуються на поставках зернових, металу і автомобілів; 

4) Придунав'я – українські ворота в європу – об'єднує порти Рені, Іізмаїла, Білгород-
дністровського,Дунайска. На жаль, незважаючи на великий потенціал, підприємства тривалий час відчувають 
нестачу вантажопотоків, що пішли в інші країни, що обумовлено не стільки економічною доцільністю, скільки 



 

 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ: ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЕКОНОМІЧНІ ЧИТАННЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

 
67 

політичними обставинами. Наслідком цього є і мала частка вантажообороту ,що  припадає на них (близько 
7%), і фінансові проблеми (тільки Ізмаїльский порт показує прибуток).[4] 

В умовах глобалізації пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України визначають такі 
напрямки: 

1. У суднобудуванні та судноремонті:  
- ефективна інфраструктура управління суднобудівною та судноремонтною промисловістю за рахунок 

створення кластеру, що дасть можливість збільшити капіталізацію та підвищити конкурентоспроможність 
галузі;  

-  створення механізму відновлення суднобудування та судноремонту в країні;  
- забезпечення умов для розвитку бізнес-послуг (консалтинг, інжиніринг, проектний менеджмент) в галузі 

суднобудування та судноремонту. 
2. У сфері розвитку національного судноплавства: 
- відновлення національного судноплавства через створення міжнародного (другого) регістру (реєстру) 

суден з метою залучення під Державний Прапор України суден; Кодексу Торговельного мореплавства, якими 
передбачити пільговий режим оподаткування для судновласників, які здійснюватимуть перевезення під 
Державним Прапором України; 

- підвищення безпеки судноплавства шляхом імплементації документів Міжнародної морської організації 
(IMO) щодо безпеки судноплавства та охорони навколишнього (природного) середовища;  

3.У сфері збільшення пропускної спроможності морських торговельних портів та залучення 
вантажопотоків: 

- здійснення відповідно до ухваленого Закону України «Про морські порти України», реформування 
управління галуззю, розділивши функції управління та комерційної діяльності; забезпечення розмежування 
функцій управління інфраструктурою та функцій з обробки вантажів; 

- прийняти проект Закону України «Про контейнерні перевезення»; 
- оптимізація портових тарифів та зборів; 
- вдосконалення процедур оформлення документів, для забезпечення безперервного процесу обробки 

вантажів, у тому числі і транзитних; 
- забезпечення охорони і супроводу товарів, що переміщаються транзитом через митну територію України;  
- оновлення основних виборчих фондів, реконструкція причальних ліній збільшення глибини [5]. 
Висновок. Для ефективного відновлення України, як морської держави стратегічним пріоритетом повинно 

стати удосконалення нормативно-правової бази, її адаптація до законодавства ЄС та підвищення 
конкурентоспроможності на світовому рівні. 
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На текущий момент времени многие предприятия развиваются в среде, где происходят постоянные 

изменения, поэтому они вынуждены приспосабливаться к различным условиям, и на первый план выходит 
необходимость отслеживания как внешних, так и внутренних изменений. 

Управление цепочкой поставок (Supply Chain Management - SCM) является во многом определяет 
эффективность результатов их деятельности. Чтобы предприятие приносило прибыль в условиях мирового 
кризиса и жесткой конкуренции, необходимо постоянно отслеживать и сокращать затраты на 
транспортировку и дистрибуцию, оптимизировать цены, минимизировать запасы плохо реализуемых 
товаров, снижать издержки на их хранение [1]. 
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Сбыт Закупки Производство Планирование 

Источники 
поставок; 
- Потребитель-
ский спрос; 
- Система 
дистрибуции; 
- Прогнозиро-
вание и 
определение 
объема 
производства и 
поставок. 

- Снабжение; 
- Оценка и 
выбор; 
- Проверка 
качества 
поставок; 
- Заключение 
контракта на 
поставку. 

- Производстве-
нные процедуры 
и циклы; 
- Контроль 
качества; 
- Упаковка 
хранение и 
выпуск продукции 

- Управление 
заказами; 
- Управление 
складом; 
- Управление 
транспортом. 

Обратная связь 

Мероприятия по совершенствованию деятельности часто требуют изменений в существующих 
логистических цепочках. С целью перестройки их в соответствии с меняющимися требованиями рынка, 
целесообразно использовать соответствующие информационные системы. Такими системами являются 
SCM-решения [2]. Процесс SCM состоит из этапов: планирование, закупки, производство, доставка, возврат 
(рис. 1).  

 
 

 
 
Рис. 1. Структура и содержание процесса управления цепями поставок 
 
Эффективность при управлении цепями поставок подразумевает осуществление всех операций с 

минимальными издержками на каждом этапе [3]. 
Сбалансированная система показателей (ССП) представляет собой один из самых эффективных 

инструментов управления цепями поставок. ССП учитывает четыре аспекта (перспективы) деятельности 
предприятия: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие. В целях эффективного 
управления цепями поставок на предприятиях построена карта сбалансированных показателей 
логистической деятельности предприятий (рис. 2). 

Предложенная карта показателей является инструментом для повышения эффективности цепей 
поставок, позволяет разрабатывать единые цели и достигать их, проводить анализ причинно-следственных 
связей. Кроме того, карта позволяет обеспечить обратную связь путем перехода от стратегического на 
оперативный уровень управления [4]. 

С целью формализации деятельности по созданию и внедрению ССП на предприятиях необходимо 
разработать процедуру интеграции ССП с цепями поставок. 

Основные этапы процедуры заключаются в следующем: 
Создание механизмов управления, позволяющих достичь стратегических целей, а также способствующих 

реализации стратегий за счет действий персонала. 
Постановка цели лидерства на рынке перевозок. Определение проектов и мероприятий для достижения 

таких преимуществ. 
Выбор системы моделирования для описания цепей поставок предприятия. Описание и согласование 

совокупности диаграмм бизнес-процессов. 
Привлечение экспертов. 
Проведение аудита цепей поставок и внедрение системы менеджмента качества. 
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Рис. 2. Карта сбалансированных показателей логистической деятельности 
 
Вывод. Таким образом, управление цепями поставок при помощи ССП позволят руководителям и 

специалистам логистических предприятий эффективно разрабатывать системы менеджмента с целью 
построения организации, ориентированной на стратегию. Также предложенная процедура интеграции ССП с 
цепями поставок предприятия позволит формализовать деятельность по созданию и внедрению ССП на 
предприятии. 
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Різноманітність та велика кількість галузей МГК України потребує нового підходу до управління галузями 

та створення менеджменту МГК. Раніше було розглянута структуру та класифікацію морегосподарського 
комплексу України [1,2]. Морський транспорт є важливою галуззю економіки України. Його ефективне 
функціонування є необхідним чинником становления України, як морської держави, сталого розвитку її 
транспортно-дорожнього комплексу й економіки країни в цілому.  

Структура морегосподарського комплексу (кількість його галузей) України (МГКУ), є доволі складною, що 
пояснюється складністю утворення такого складного організму як Світовий океан [2]. Звичайно, що освоєння 
Світового океану та морів потребує великої кількості технологій. Запропонована класифікація МГК України 
базується на існуючій структурі економіки України. У різних країнах існує свій підхід до питання класифікації та 
структури МГК, враховуючи національні особливості (географічні та демографічні умови, структу ру 
економіки, членство в економічних організаціях і т. п.). Автор намагався звернути увагу на проблему й 
важливість визначення й виокремлення галузей МГК, особливо в умовах переорієнтації господарств регіонів, 
які мають вихід до Чорного та Азовського морів.  

У МГК України використовуються як спеціальні технології, властиві тільки МГК (наприклад, 
суднобудуванню), так і ті, що використовуються у багатьох галузях промисловості, тобто є універсальними.  У 
зв'язку з цим запропонована класифікацію систем технологій МГК [3]. Класифікація здійснюється за 
галузевою ознакою (скоріше це групи галузей). Технології розбиті на технології одержання матеріалів, які є 
загальними або універсальними для всіх галузей (наприклад, технології одержання заготівок для 
комплектуючих (листового прокату, профілів і т.п.); підготовчі технології галузі (наприклад, технології 
виготовлення комплектуючих і технологічного оснащення;  технології галузі (наприклад, технології складання 
секцій корпуса й надбудови судна). 

Морські порти України вважаються найважливішою складовою частиною транспортної та виробничої 
інфраструктури країни. Особливо в умовах занепаду такої галузі як суднобудування. Особливе значения має 
їx розташування на напрямках міжнародних транспортних коридорів. Морські порти з'єднують транспортну 
систему i, відповідно, економіку України з світовою та європейською транспортною системою. Від 
ефективності їx функціонування, рівня їx технологічного та технічного оснащения, відповідності системи 
управління та розвитку  інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність   
українського транспортного комплексу на світовому ринку [4]. 

Головними проблемами в сфері портової діяльності в України є невідповідність рівня розвитку портів, 
ефективності і якості їх управління і функціонування сучасним міжнародним вимогам, попиту економіки та 
суспільства на їх послуги. Не забезпечується випереджаючий розвиток і повномасштабне використання 
існуючого потенціалу портів. Державна система забезпечення безпеки мореплавства не повною мірою 
відповідає світовим стандартам, зокрема стосовно організації державного портового нагляду та здійснення в 
порту окремих адміністративних функцій, координації дій під час пошуку та рятування на морі [5]. 

Серед основних проблем функціонування та розвитку портової галузі можна назвати: 
- зниження рівня прибутковості морських портів у зв'язку із значним зносом основних засобів (понад 70%); 
- повільне оновлення основних фондів морських портів; 
- відсутність дієвого механізму залучення приватних інвестицій для розвитку морських портів та захисту 

прав інвесторів; 
- зменшення обсягу транзитних вантажопотоків у зв'язку з недостатньо розвинутою інфраструктурою 

морських портів; 
- недосконалість законодавства з питань митного оформлення, перетинання державного кордону; 
- зниження рівня завантаженості морських портів у зв'язку із зменшенням обсягу транзитних 

вантажопотоків; зниження попиту на продукцію вітчизняного виробництва на світовому ринку; 
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- зменшення обсягів експортних вантажопотоків через морські порти у зв'язку з перевезенням вантажів 
іншими видами транспорту (автомобільним, залізничним); 

- нерозвинута транспортна інфраструктура в морських портах та на під'їзних шляхах; 
- низький рівень технічної безпеки в морських портах тощо. 
Стратегічною метою є досягнення у найближчій перспективі рівня розвитку морських портів України, який 

забезпечував би їх гармонійне функціонування як елемента міжнародної транспортної мережі. Виробничі 
потужності і система управління портів повинні, сприяти максимальній ефективності використання 
геополітичного положення України, її участі з урахуванням цього фактору у міжнародному розподілі праці у 
сфері портової діяльності, а також задоволенню потреб економіки України у транспортному сервісі. 

Інфраструктура морських портів України має досягнути нового ступеню розвитку, який: 
забезпечить випереджуючий розвиток для задовольняння потреб економіки і суспільства; 
забезпечить удосконалення системи забезпечення безпеки людського життя та запобігання надзвичайним 

подіям техногенного характеру на морі; 
буде заснований на сучасних, безпечних для людини і довкілля технологіях роботи; 
забезпечить рівні можливості для діяльності суб'єктів транспортного процесу усіх форм власності; 
дозволить більш повно використовувати транзитний потенціал країни; сприятиме прискоренню інтеграції 

транспортної системи України до світової та європейської транспортних систем.  
Висновок. Звичайно, як будь-яка складна система, МТК у складі МГК підпорядкована загальній структурі 

МГК. Однак у зв′язку зі зміною структури економіки України змінюється структура МГК і МТК, зокрема. Таким 
чином, МГК України потребує нового підходу до управління галузями та створення менеджменту МГК. 
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Використання мотивації для удосконалення управління  
на підприємствах морегосподарського комплексу 

Автори: Тубальцева С.А., Тубальцева Н.П. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
В сучасних умовах для країн з значною протяжністю берегових ліній першочергового значення набуває 

проблеми розвитку морегосподарського комплексу [1]. Для вирішення проблеми при обмежених фінансових 
інвестиціях необхідно більше уваги приділяти управлінню на підприємствах, які функціонують в означеній 
сфері. Без нових підходів в управлінні персоналом з використанням різних підходів до мотивації вирішити 
шляхи посилення ефективності діяльності підприємств морегосподарського комплексу на сьогоднішній день 
неможливо. Мотивація являється не менш важливою функцією управління, ніж планування, організація і 
контроль. У зв'язку з цим видається актуальним крім відомих методів мотивації (адміністративні, соціальні, 
економічні) використовувати альтернативні форми її організації (випереджаючу і підкріплюючу) [2]. 

При випереджаючий формі організації мотивації працівник дізнається про стимул і умови його отримання 
перед початком діяльності. Така схема організації стимулювання є класичною, найбільш пристосованою до 
реалізації принципів прямого обміну, характерного для економічного мотивування. 

У підкріплюючому стимулюванні інформацію про принципи заохочення працівник отримує після вчинення 
дій одночасно зі стимулом, і отже, досягнуті результати в професійній діяльності мотивовані не 
застосовуваним стимулом, а внутрішнім станом підлеглого. Таке заохочення розраховане на ефект 
підкріплення дії, яка схвалюється, на подальшу активізацію професійної діяльності працівника при вирішенні 
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нових виробничих завдань. В даному стимулюванні  не гарантується еквівалентність і симетричність стимулів 
та потреб, принципи заохочення при цьому опосередковані неформальними соціальними відносинами. 

Специфіка випереджаючої форми організації стимулювання полягає у своєчасному інформуванні 
працівників про принципи оцінки праці та розрахунку стимулюючих дій. В підкріплюючому стимулюванні 
немає необхідності у формалізації стимулюючих елементів. Згідно традиційним поглядам, формалізація 
процедур вимірювання оцінки результатів діяльності і розрахунку стимулюючих дій розглядається як 
безумовна перевага. Однак: мотивується те, що вимірюється, і при наявності еталона оцінки у працівника 
виробляється установка на "замовлений рівень" результатів. Тому назріває необхідність підвищення 
ефективності стимулювання не шляхом подальшої його формалізації та доведення до логічного кінця 
принципів прямого обміну, а шляхом змістовного вдосконалення соціальних відносин, в переведенні 
стимулювання на основу опосередкованого обміну. 

Альтернативою традиційному випереджаючому стимулюванню стають методи підкріплюючого 
стимулювання. Підкріплююче стимулювання розраховане на циклічність актів стимулювання, не має яскраво 
вираженого цільового характеру дій, не може застосовуватися для характеру разових дій і орієнтує 
працівників на результати, а не на вигідність або невигідність діяльності, не провокує внутрішньоособистісних 
конфліктів між обов'язком і вигодою, формує ставлення до праці як до джерела задоволення. Також воно не 
вимагає суворої еквівалентності при винагородах,  а тому в сучасних умовах розвитку є особливо актуальним 
[3,2]. 

Висновок. Таким чином, традиційний механізм стимулювання, заснований на випереджаючому 
стимулюванні, не є достатньою умовою ефективного функціонування підприємств. Для успішного управління 
на підприємствах морегосподарського комплексу найбільший ефект може дати поєднання всіх розглянутих 
нами методів і форм організації мотивації та їх співвідношення в застосуванні в кожний конкретний момент 
часу. 
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СЕКЦІЯ № 4 
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
УДК 368 

Фінансові послуги (страхування) як елемент стратегічного розвитку держави  
у посткризовому періоді із концепцією забезпечення профільних компонентів 

 національної безпеки внутрішніми інституціональними інвесторами 
Автори: Ахмедова Е. Н, Зінченко А.І. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Актуальність проблеми розвитку страхового ринку зумовлена необхідністю розробки ефективної 

стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в Україні, через що досягається всебічний 
захист майнових інтересів громадян та підприємств, що сприяє соціально – економічній стабільності та 
розвитку. 

Проблемам формування та розвитку страхування та страхового ринку в Україні присвячено ряд наукових 
праць, зокрема таких відомих науковців, як: В. Алєшіна, В. Базилевича, О. Філонюка, В. Фурмана, С.Осадця, 
Р. Пікус та інших вітчизняних та іноземних економістів. 

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо  захисту майнових інтересів фізичних осіб та 
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або 
чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що  формуються  шляхом сплати фізичними особами 
та юридичними особами страхових  платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення 
коштів цих фондів [1]. 

Закон України «Про страхування» є застарілим, так як був прийнятий ще в 2001 році, а економічні, правові 
і страхові реалії еволюціонували за цей час, тому він не відображає адекватно сучасний стан страхового 
ринку і не дає імпульсів для його розвитку. 31.03.2016 року Верховна Рада України прийняла за основу нову 
редакцію закону «Про страхування» [2] і найближчим часом закон буде модернізований новелами, 
ефективність та адекватність ринку яких за підсумками звітних періодів стане окремим новим напрямом 
наукового пошуку. Зокрема проект передбачає введення нового порядку реєстрації страхових компаній, 
визначення класифікації,  галузі та видів страхування відповідно до рекомендації першої директиви Ради ЄС, 
введення пруденційного нагляду, встановлення умов платоспроможності страховиків, вимоги для власників 
компаній.  

Загалом стан страхового ринку України за останні роки характеризується динамічним розвитком 
діяльності страхових компаній, що супроводжується підвищенням якості гравців ринку при незначному 
зниженні слабких компаній, розширенням напрямів страхової діяльності та збільшенням обсягів страхових 
операцій. Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед  інших небанківських 
фінансових ринків. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових 
послуг відомо, що загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2015 становила 361, у тому числі 49 
компаній страхування життя та 312 компаній, що здійснювали інше страхування. Хоча кількість страхових 
компаній має тенденцію до зменшення, так за 2015 рік порівняно з 2014 роком, кількість компаній зменшилася 
на 21, порівняно з 2013 роком зменшилася на 46, це є скоріш, на нашу думку, позитивною рисою, оскільки 
відбувається очищення ринку від неефективних, кептивних та інших реально непрацюючих кампаній із 
залишенням фінансово стійких страховиків та страховиків із зрозумілою моделлю функціонування, які у 
подальшому і стануть фундаментом внутрішнього інституційного інвестування. Беручі до уваги той факт, що 
на страховому ринку існує велика кількість страхових компаній, працюючи вони генерують значні фінансові 
потоки, чим привертають увагу до себе і банківську сферу – так у 2015 році банки отримали 30% власних 
доходів від продажу страхових послуг, що з одного боку підтримало банківську систему у кризовий період, а з 
іншого, використовуючи механізми і особливості взаємодії банків із клієнтами – підвищило ступінь 
проникнення страхових послуг серед осіб, які раніше не були залучені до страхування [3]. 

За думкою співробітників НБУ в Україні існують великі валютні готівкові заощадження у населення близько 
(близько 80 млрд. дол. США), які життєво необхідно для забезпечення економічної безпеки держави залучити 
у економічний обіг. Для цього важливо, щоб функціонував реальний механізм фінансового посередництва, 
який можливо реалізувати через інвестиції страхових компаній, шляхом забезпечення одночасного захисту 
від різних ризикових операцій власників капіталу з одного боку та акумулювання значних фінансових ресурсів 
великої кількості домогосподарств та інших власників капіталів замість зовнішніх позик. 

З огляду на викладене, перспективи розвитку страхового ринку України та подальші наукові розвідки у 
цьому напрямку нами пропонуються такі: 

- створення конкурентного середовища і вдосконалення організаційної структури ринку на підставі нового 
законодавства (аналіз у ході прийняття); 

- врахування тенденцій і особливостей розвитку страхових ринків розвинених країн; 
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- розвиток страхового посередництва в т.ч. індивідуального; 
- розвиток інфраструктури страхового ринку; 
- створення єдиного реєстру страхових агентів, що дасть можливість мінімізувати кримінальні схеми на 

ринку страхування; 
- забезпечення страхового ринку висококваліфікованими кадрами; 
- забезпечення високого рівня страхової культури населення; 
- охоплення стратегічно важливих сфер життєдіяльності: агропромислового комплексу, військово - 

промислового комплексу, підприємництва та суднобудування, оскільки останнє системно може брати участь у 
забезпеченні національної безпеки, як по військовій лінії, так і соціально-економічній, продовольчій, 
транспортній, переробній тощо. 

Таким чином, страховий ринок України популярний та ефективний. Зважаючи на те, що в країні фінансова 
криза він характеризується досить оптимістичними показниками [4]. 

Висновок. Україна стоїть на порозі суттєвих змін у організації страхової діяльності, які будуть 
запроваджені новим Законом «Про страхування», враховуючи той факт, що це одна з небагатьох сфер, яка у 
посткризовому стані може показувати позитивні результати розвиваючись, забезпечувати робочі місця, 
генерувати фінансові потоки, забезпечуючи страховий захист різнопланових складових соціально-економічної 
сфери та бути інституціональним інвестором, це вимагає подальшого наукового пошуку щодо теоретико – 
прикладних аспектів в т.ч. з питань залучення інституціонального інвестування в стратегічні складові 
національної безпеки (реальний сектор, суднобудування, морегосподарська діяльність, фінансові ринки, ВПК 
тощо.) 

Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про страхування» від 07 березня 1996 № 85/96-ВР. 
2. Рада прийняла за основу нову редакцію закону про страхування [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

до ресурсу:  http://economics.unian.ua/other/1305304-rada-priynyala-za-osnovu-novu-redaktsiyu-zakonu-pro-
strahuvannya.html. 

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://nfp.gov.ua/. 

4. Підсумки діяльності страхових компаній за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nfp.gov.ua/files/DepFinMon/zvitni_dani/sk_%202015.pdf 

 
УДК 338.27 
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Фінансове прогнозування виступає основою розробки довго- та середньотермінових прогнозів щодо 

економіки підприємства в цілому та його окремих структурних підрозділів. У системі управління 
підприємствами прогнозування посідає особливе місце, оскільки надає можливість отримання науково-
обґрунтованого висновку про їх можливий фінансовий стан, термін досягнення бажаного стану, альтернативні 
шляхи розвитку фінансово-економічної діяльності. 

Цілий ряд вчених досліджували теоретичні та практичні аспекти фінансового прогнозування підприємств, 
серед них: Лагун М.І. [1], Азарова М.О. [2], Мец В.О. [3], Давиденко Н.М. [4], Ставерська Т.О [5], та багато 
інших економістів-дослідників. Проте багато положень носять суперечливий та дискусійних характер. 
Зокрема, дослідження прогнозних оцінок фінансового стану підприємств України зосереджено лише на 
прогнозуванні ймовірності банкрутства та бухгалтерського балансу підприємства, не узагальнено методичні 
підходи, які визначають послідовність прогнозування. 

Процес прогнозування традиційно складається з декількох етапів, основними з яких є етап збору та 
обробки інформації про фінансовий стан підприємства, етап проведення аналізу фінансового стану 
підприємства та безпосередньо прогностичний етап, який передбачає використання спеціальних методів 
фінансового прогнозування. 

Процес прогнозування доцільно починати з прогнозу обсягів продажу, після чого варто визначити 
необхідні активи для підтримки його рівня і прийняти рішення щодо джерел фінансування необхідних активів. 
Завершується ж процес прогнозування проектом плану руху грошових коштів і балансового звіту. 

Початком усього процесу прогнозування є прогноз обсягу продажу, який дає змогу отримати наступну 
важливу  інформацію: 

- передбачувані затрати на здійснення мети планування або видатки, які пов'язані з продажем 
(реалізацією) і маркетинговими рішеннями; 

- передбачуваний обсяг робіт, що закладений у календарний план при плануванні виробничих 
потужностей (інакше кажучи, потреби у трудових і матеріальних ресурсах та організації їх використання). 
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Прогноз обсягів доцільно  починати з огляду величин продажу за минулі 2-3 роки (бажано, 
використовуючи графічну форму). Беручи за основу попередні тренди обсягів продажу, виробництва нової 
продукції й прогноз загальноекономічного стану, є змога спрогнозувати темп зростання обсягу продажу 
протягом року та прибуток із продажу. 

Слід звернути увагу, що у процесі прогнозування обсягів продажу підприємство повинно враховувати 
наступні чинники: 

-  стратегії ціноутворення на свою продукцію; 
- інфляційні впливи на ціну своєї продукції; 
- виробничі  можливості підприємства та його конкурентів; 
- частку ринку, яку може зайняти підприємство на кожній території; 
- рівень стійкості економічного стану, що очікується на кожній території збуту; 
- вплив рекламних  та маркетингових кампаній; 
- вплив умов кредитування. 
Тому поглиблений фінансовий прогноз бажано має містити    прогнозування і цих напрямів. 
В цілому будь-який фінансовий прогноз  повинен включати визначення: 
- розміру необхідних грошових фондів протягом даного періоду; 
- частини цих фондів, які будуть утворені з внутрішніх джерел протягом аналогічного періоду; 
- потреби у зовнішніх джерелах фінансування (за мінусом утворених фондів від необхідних). 
Для прогнозування фінансових потреб підприємства доцільним є використання методу проектованого 

фінансового звіту. При цьому проектуються потреби в активах на поточний період, зобов'язання (пасиви) та 
власний капітал, що будуть утворені за нормальних умов функціонування. Після цього віднімаються 
спроектовані пасиви і капітал від необхідних активів для визначення додатково необхідних фондів. Цю 
процедуру доцільно проводити за наступним складом послідовних етапів: 

- прогнозування звіту про прибуток; 
- прогнозування балансу; 
- утворення додатково необхідних фондів; 
- фінансування "зворотного оживлення". 
Етап 1.Прогнозування звіту про прибуток. У ході цього етапу прогнозується звіт про прибуток на поточний 

рік з метою  отримання суми нерозподілених прибутків підприємства протягом року. Це має співвіднести 
операційні витрати, ставки податку на прибуток, відсоткові платежі й сплачувані дивіденди. У спрощеному 
випадку робиться припущення, що витрати підвищуватимуться на такий відсоток, на який зростатиме продаж. 
Головна мета цієї частини прогнозу - визначення величини прибутку, який одержить підприємство і потім 
утримає його у виробництві для реінвестування протягом планового року.  

Етап 2. Прогнозування балансу. Якщо обсяг продажу продукції підприємства повинен зрости, то й активи 
також мають збільшитися. Якщо у звітному році підприємство максимально використовувало виробничі 
потужності, то для досягнення вищого рівня продажу у плановому році кожна стаття активів має збільшитися. 
Для проведення операцій потрібно буде мати більше готівкових коштів. Збільшення продажу зумовить 
накопичення дебіторських рахунків, додаткового оборотного капіталу, придбання нового обладнання. 

Якщо зростатиме продаж, то таким же чином зростатиме закупівля сировини, що автоматично призведе 
до збільшення кредиторських рахунків. Відповідно для виконання більшого обсягу робіт буде залучена 
додаткова робоча сила, що приведе до збільшення оподатковуваного прибутку. Тому зростатимуть і нара-
хована заробітна плата, і податкові платежі. Взагалі, ці автоматичні (спонтанні) пасивні рахунки зростатимуть 
настільки, наскільки й продаж. Нерозподілені прибутки також мають збільшитися, але не так, як продаж. 
Наприклад, якщо підприємство одержує прибуток і спрямовує його частину у виробництво, нерозподілені 
прибутки зростатимуть навіть тоді, коли продаж спадатиме. Тому новий обсяг нерозподілених прибутків 
складатиметься з попереднього рівня плюс доповнення до нерозподілених прибутків. 

Узагальнюючи, можна зазначити: 
- вищий рівень продажу необхідно зміцнювати вищим рівнем активів; 
- певне зростання активів може бути профінансоване внаслідок автоматичного збільшення кредиторських 

рахунків, рахунків накопичених платежів і за допомогою нерозподілених прибутків; 
- нестача має фінансуватися із зовнішніх джерел шляхом отримання позичок чи продажу звичайних акцій 

нового випуску. 
Для прогнозу балансу доцільно використовувати таку ж саму методику, яка  використовувалась  при 

розробці прогнозованого звіту про прибуток: ті статті балансу, що, як очікується, зростатимуть прямо 
пропорційно до продажу. 

Етап 3. Утворення додатково необхідних фондів. Підприємство свої рішення щодо джерел фінансування 
ґрунтуватиме на кількох факторах, що включають:  

- фактичний та прогнозований баланс підприємства;  
- цільову структуру капіталу підприємства; 
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- вплив короткострокових позичок на поточний коефіцієнт ліквідності підприємства; 
- умови, що склалися на ринку боргових зобов'язань та акціонерного капіталу; 
-обмеження, притаманні борговим договорам, що накладаються підприємством. 
Прогноз був би завершеним - первісна нестача була б встановлена і підприємство змогло б отримати 

необхідну суму, якби зміни не приводили до подальших зрушень у будь-якій статті звіту про прибуток або у 
рахунках балансу. Однак, коли підприємство вирішує проводити фінансування за рахунок нового 
боргу,зростатимуть і його витрати, по- перше, відсоткові, по-друге,  за рахунок випуску додаткових акцій, що 
викличе підвищення сукупних платежів за дивідендами. Ці зміни приведуть до такого ефекту фінансування, як 
«зворотне оживлення». 

Етап 4. Фінансування «зворотного оживлення». При проведенні фінансового прогнозування виникає 
проблема, пов'язана із фінансуванням «зворотного оживлення», яке визначається як результат проведення 
дій із фінансування зростання активів, що впливає на звіт про прибуток і баланс. Отримані для фінансування 
нових активів зовнішні фонди створюють додаткові витрати, які мають бути відображені у звіті про прибуток 
та які занижують первісне прогнозування доповненнями до нерозподілених прибутків. 

Для розв'язання цієї проблеми доцільно заздалегідь прогнозувати додаткові витрати за нарахованими 
відсотками та додаткові дивідендні платежі, які можуть бути сплачені в результаті фінансування із зовнішніх 
джерел. 

Висновок. Отже, при плануванні необхідно розробляти попередній прогноз, ґрунтуючись на продовженні 
минулих трендів і видів політики у майбутньому, що забезпечить керівників базовим прогнозом. Це дозволить 
змодифікувати модель і визначати  ефект різних операційних планів, що може вплинути на фінансовий стан 
підприємства та його прибутки. Крім того, альтернативні операційні плани можуть також розглядатися при 
різних темпах зростання продажу для аналізу дивідендної політики і рішень щодо оптимізації структури 
капіталу.  
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Інвестиційне забезпечення функціонування галузі суднобудування 
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Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Реалізація фінансової стратегії вимагає високої концентрації капіталу, яка забезпечується надходженням 

інвестиційних ресурсів, зокрема іноземних. Доведено, що інвестиції відіграють важливу роль у формуванні 
якісної фінансової стратегії галузі, у тому числі суднобудування. Протягом 2011-2014 рр. обсяг прямих 
іноземних інвестицій в цілому в галузі України збільшився на 79,6% і становив у 2014 р. 2504,3 млрд грн, що 
на 695 млрд грн більше ніж у 2013 році (рис. 1). Найнижчий рівень інвестицій   був у 2011 р. і становив 
1394,6 млрд грн. Таким чином, протягом 2011-2014 рр. зберігається тенденція до нарощення обсягів прямих 
іноземних інвестицій в економіку країни.  

 
Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд. грн * 
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Натомість у період 2013 року у галузі суднобудування спостерігається зниження обсягу прямих іноземних 
інвестицій. Так, у 2013 р. показник становив 591,6 млн грн, що на 172,2 млн грн (або 29,1%)  менше ніж у 2014 
році. Найвищий обсяг іноземних інвестицій був у категорії «Судна та плавучі конструкції» (рис. 2), 
щоквартальний аналіз яких виявив, що у ІІІ кварталі 2013 р. їх  значення становило 147,4 млрд грн, а у цей 
самий період 2014 р. знизився на 44,5 млрд грн або 30,2%. Судна прогулянкові та спортивні мали найменший 
обсяг іноземних інвестицій у І кварталі 2014 р. 1,6 млрд грн, а найвищий у ІІІ кварталі 2012 року. 

Протягом 2012-2014 рр. знизилась доходність прямих іноземних інвесторів в Україні (рис. 3). Найвищий 
показник був у І кварталі 2012 р. і становив 19,2 млрд грн, що на 16,5 млрд грн або 85,9% більше ніж у 
аналогічному періоді звітного року. Найменший рівень доходу помітний у І кварталі 2013 р., рівень якого 
становив 1,7 млрд грн. 

 
Рис. 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій у галузь суднобудування (щоквартальна), млрд грн. 

 
Рис. 3. Динаміка доходу прямих іноземних інвесторів в Україну, млрд грн  
 
Крім того, у 2012 р. дохід у розрізі кварталів зменшився із 19,2 млрд грн до 8,5 млрд грн. У 2013 р. 

показник І кварталу становив 1,7 млрд грн, але у ІІІ кварталі зріс на 6,1 млрд грн (або у 4,6 разів), що на 3,4 
млрд грн перевищує показник ІV кварталу. Подібна динаміка була у 2014 р.: зростання показника протягом І-
ІІІ кварталів (від 2,7 млрд грн до 15,9 млрд грн) та різке падіння у ІV кварталі (на 79,9% або на 12,7 млрд грн). 
Таким чином, у 2012 р. дохід прямих іноземних інвесторів в Україні становив 52,2 млрд грн, у 2013 р. знизився 
до найнижчого за досліджуваний період значення 20,1 млрд грн (на 32,1 млрд грн або 61,5%), а звітному році 
порівняно із попереднім зріс на 7,9 млрд грн (або 39,3%) і становив 28 млрд грн, що на 46,4% менше ніж у 
базовому році. 

Висновок. Інвестиційне забезпечення фінансової стратегії галузі суднобудування здійснювалось завдяки 
зовнішнім (іноземним) інвестиціям. Протягом 2012-2014 рр. виявлена тенденція до зниження іноземних 
інвестицій у звітному році, обсяг показника якого склав 419,4 млн грн, що є найнижчим значенням показника. 
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Найбільший обсяг іноземних інвестицій був у 2013 р. і становив 591,6 млн грн, що на 119 млн грн більше ніж у 
2012 р. та на 172,2 млн грн ніж у 2014 році. Це спричинене економіко політичною ситуацією в Україні, та 
особливістю розташування об’єктів інвестування. 
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Дослідження інвестиційної діяльності банків в сучасних умовах зумовлене необхідністю забезпечення 

ефективного функціонування економічних суб’єктів, пошуку альтернативних джерел і залучення їх у реальний 
сектор економіки з метою модернізації підприємств та розвитку національної економіки. Інвестиційні потреби 
економічних суб’єктів обмежені недостатністю фінансових ресурсів. Низький рівень розвитку фондового ринку 
не дає можливості залучати в реальний сектор економіки необхідні кошти, що знижує активність 
інвестиційних процесів.  

Незважаючи на участь банків України в інвестиційному кредитуванні, підприємства Україні в основному 
здійснюють самофінансування. Частка банківських кредитів в інвестуванні в основний капітал зменшилась за 
2008-2015 рр. майже в 2 рази [1]. 

Ставки за кредитами перевищують рентабельність операційної діяльності промислових підприємств в 
2008–2015 рр. в декілька разів. Це обумовлює низький платоспроможний попит на кредити з боку 
підприємств. Отримуючи кредити, підприємства потрапляють у залежність від кредиторів. Це означає, що 
кредитні ресурси залишаються дорогими для виробничих підприємств. У зв’язку з цим, виникає проблема 
формування таких позичкових відсоткових ставок, які б відповідали рентабельності підприємств 
промисловості і сільського господарства та були вигідними для позичальників. 

Високий кредитний ризик з боку банків, пов’язаний не лише з низькою рентабельністю підприємств, але й 
з їх недостатнім технічним рівнем. Засоби виробництва на більшості підприємств є застарілими, зношеними і 
не дають можливості створювати конкурентоспроможну продукцію, реалізація якої забезпечувала б 
повернення кредиту, а часто навіть його обслуговування. Скрутний стан національного виробництва потребує 
значних кредитів, які воно не може отримати через нестійкий фінансовий стан підприємств, тому ринок 
інвестиційних кредитів залишається досить звуженим. 

Банківська система виявилася неспроможною трансформувати заощадження в інвестиції. Не всі 
акумульовані в банках кошти спрямовуються на інвестування, тобто частина кредитних пропозицій не 
знаходить інвестиційного споживача. У зв’язку з цим з’являється надлишок ліквідності, зменшується 
прибутковість банківських операцій. 

Питома вага довгострокових кредитів, які надані банками України і які використовуються реальним 
сектором економіки на нагромадження капіталу, модернізацію виробництва є незначною порівняно з 
короткостроковими (11,3% на початок 2008 року, 14,2% на 1.11.2015 року) [2]. Спостерігається тенденція 
поступового зниження питомої ваги кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості з 4,1% 
від загальної суми кредитів до 2 %. Іпотечні кредити скоротилися з 17,8 % до 12,69 % упродовж 2008–2011 
рр. і становили на 1 листопада 2015 року – близько 14,1 % [2]. 

Незважаючи на декілька разове зростання вкладень банків у цінні папери та фактично позитивну 
динаміку, що спостерігалася впродовж 2008-2015 років, питома вага портфеля цінних паперів в загальних 
активах банку є досить незначною (на початок 2008 року – 4,39 %, на 1 січня 2016 року – 15,85 %) [2].  

Аналіз структури вкладень у цінні папери банків України у 2008–2015 роках показав, що здійснення 
торгівельних операцій з цінними паперами у порівнянні з інвестиційними значно переважає. Інвестиції банків 
в асоційовані й дочірні компанії (тобто вкладення в акції та інші неборгові цінні папери) не перевищують 7% 
загального обсягу вкладень в цінні папери, що свідчить як про низьку зацікавленість банків у купівлі акцій 
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підприємств, так і про недостатню кількість інвестиційно привабливих акцій у вільному продажу на фондовому 
ринку. 

Аналіз вкладень банків у боргові цінні папери за секторами економіки показав, що найбільший обсяг 
вкладень здійснював у фінансові інструменти загального сектору державного управління, що становили 
більше двох третин від загальної суми банківських інвестицій у боргові цінні папери. Розширення ринку ОВДП 
стало тим фактором, який призвів до збільшення обсягу інвестицій банків у цінні папери. Аналіз вкладень 
банків в цінні папери і в ОВДП показав, що зростання вкладень банків у цінні папери на 66,9 % забезпечено 
за рахунок збільшення вкладень в ОВДП, що свідчить про відсутність інвестиційно привабливих інструментів 
на фінансовому ринку України [2]. 

Отже, активізація інвестиційної діяльності банків повинна здійснюватися на рівні всієї держави, так і на 
рівні банківської системи України.  

На державному рівні напрямами активізації є: стабілізація політичного та економічного стану в країні; 
розвиток фондового ринку та його інфраструктури; підвищення рівня капіталізації банківського сектору; 
запровадження на державному рівні стимулів та певних переваг для банків, які активно здійснюють 
довгострокове інвестиційне кредитування; запровадження державного відшкодування (часткового) 
процентних ставок за кредитами, що спрямовуються у пріоритетні галузі економіки, та передбачення обсягів 
відшкодування у Державному бюджеті; розробка механізму, що регулює спільну діяльність банків і держави у 
сфері інвестування, а також розподіл між ними ризиків при довгострокових інвестиціях; активізація та 
стимулювання державної підтримки створення інвестиційних банків та інвестиційно-банківських інститутів; 
створення холдингів, до складу яких входять банки, інвестиційні компанії, страхові компанії, недержавні 
пенсійні фонди, брокерські та консалтингові компанії; створення прозорого, швидкого та надійного механізму 
випуску банками та іншими фінансовими посередниками фінансових інструментів (депозитних сертифікатів, 
облігацій, єврооблігацій, привілейованих акцій); створення умов для інвестування фінансових ресурсів 
інституційних інвесторів у фінансові інструменти банків.  

На рівні НБУ і банківських установ напрямами активізації є: забезпечення інвестиційної діяльності банків 
фінансовими ресурсами; використання механізму довгострокового рефінансування Національним банком 
України тих банків, які здійснюють довгострокові інвестиційне кредитування; встановлення ліміту 
використання позикових коштів в інвестиційній діяльності банків; визначення раціонального співвідношення 
обсягів позикових інвестиційних ресурсів, залучених на коротко- та довготерміновій основі, виходячи з 
інвестиційних цілей використання позикового капіталу в передбачуваний період, а також виходячи з вартості 
залучення цих ресурсів; забезпечення мінімізації ризиків – залучення інвестиційних ресурсів з різних джерел; 
вивчення практики інвестиційних послуг на досвіді окремих банків і небанківських фінансових компаній в 
Україні; сприяння розвитку довірчого управління активами професійних учасників фінансового ринку і 
активами приватних осіб, що є могутнім інструментом залучення ресурсів; часткове (50%) формування 
резервів для відшкодування можливих втрат за інвестиційними кредитами на пріоритетні цілі та вкладеннями 
в акції підприємств реального сектора; підвищення диверсифікованості напрямків діяльності банків. 
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Агробізнес сьогодні є одним з ключових секторів, від роботи якого безпосередньо залежить добробут 

України, її економічне зростання та окремі компоненти системи національної безпеки в посткризовий загалом 
та особливий періоди зокрема. Ситуація, що склалася на сьогодні в Україні щодо агрострахування потребує 
прийняття ряду заходів, які зможуть забезпечити ефективний розвиток агрострахування,  як з боку держави 
та і з боку страховиків. 

Проблемі розвитку агрострахування присвячені численні праці вітчизняних і зарубіжних дослідників та 
вчених, серед яких Вітлінський В.В., Смоленюк Р.П., Мазинюк О.Ю. та інші. 

Агробізнес є одним із найризиковіших видів підприємницької діяльності, оскільки залежить від таких 
факторів, як сезонність, залежність від погодних і кліматичних умов, характеризується тривалим періодом 
обороту капіталу, тощо [1].  

Страхування аграрних ризиків дозволяє компенсувати майнову шкоду урожаю, що виникла через вплив 
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природно-кліматичних та інших  явищ. 
Перевагами агрострахування є те, що воно: 
- спрямовує допомогу до сільгосптоваровиробників краще, ніж альтернативні види державної підтримки на 

кшталт прямих виплат при настанні катастрофічних подій; 
- спроможне стимулювати аграріїв до запровадження більш досконалих виробничих процесів;  
- сприяє довірі кредитодавців, а значить – розширенню доступу виробників до кредитних ресурсів, що у 

свою чергу сприяє запровадженню нових технологій [2]. 
Але водночас агрострахування в Україні має і значний фактор-ресурс зростання: 
1) низький попит на страхування з боку сільськогосподарських виробників, який спричинений низьким 

відсотком участі у страхуванні та недовірою сільськогосподарських виробників до страхових компаній; 
2) недостатня пропозиція з боку страхових компаній, яка спричинена недовірою страхових компаній до 

сільськогосподарських виробників (зокрема страхове шахрайство);  
3) обмеженість даних для агрострахування та неадекватна їх експертиза (відсутність ані державного ані 

приватного репрезентативного інфобанку для актуарних розрахунікв та андеррайтингу); 
4)  відсутність зацікавленості сільськогосподарських товаровиробників у страхуванні як інструменту 

страхового захисту, а сприйняття страхування як вимушений засіб для отримання банківського кредиту та 
державної дотації (проблема має бути вирішена розвитком страхової культури та подальшим розвитком 
галузевого законодавства, реальною відповідальністю страховика без затягувань виплат) [1]. 

На думку страхових компаній, які працюють в Україні, страхування сільськогосподарського виробництва є 
ризиковішим і витратнішим порівняно з іншими видами страхування. Так, у разі настання страхового випадку, 
наприклад стихійного лиха, втрат може зазнати не один страхувальник, а й цілі території. Отже й витрати 
відповідно до цього можуть перевищити надходження. Саме тому не всі прагнуть займатися страхуванням 
сільськогосподарського виробництва [3]. Аграрне страхування здійснює лише п'ята частина страхових 
компаній, які мають відповідні ліцензії. Про це свідчать результати аналітичного дослідження Міжнародної 
фінансової корпорації "Ринок агрострахування України у 2014-2016 андеррайтингових роках". Згідно з 
результатами дослідження, протягом 2005-2015 років ринок агрострахування продемонстрував тенденцію до 
повільного скорочення. Скорочувалися усі реальні показники страхування - кількість укладених договорів, 
обсяг застрахованих площ та реальний обсяг зібраних премій. Між тим подібні питання мають практику 
вирішення механізмами страхових пулів і організаційні прецеденти в Україні наявні. 

На сьогодні питання державної підтримки агрострахування в Україні регулюється поряд із 
загальногалузевим додатково спеціальним законодавством – в т.ч. законом України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». Проте висловлене на державному 
рівні розуміння важливості розвитку агрострахування та визначення необхідних для цього заходів, на сьогодні 
не підкріплюється діями. На нашу думку, з організаційного боку першочергово необхідно  розробити та 
впровадити чіткий стратегічний план уряду щодо покращення ситуації в агрострахуванні та закріпити 
державну підтримку, яка надаватиметься у формі часткового відшкодування страхових внесків 
сільськогосподарських виробників в т.ч. окремим рядком бюджету. З фінансового боку  така підтримка 
повинна надаватися в тому числі і через залучення фінансових інструментів, виділення відповідних субсидій, 
розробки стандартних страхових продуктів, що у свою чергу повинно бути передбачено у новому закону про 
страхування окремим розділом (поточний закон застарілий та не відображає особливостей фінансових, 
організаційних, економічних, правових та інших змін у суспільстві, що відбувалися з часу його прийняття) [2].  
Кроснауковий фінансово-правовий пошук є предметом подальших досліджень  та наукових розвідок. 

За обставин, що склалися Україна співпрацює з Групою Світового Банку через Міжнародну Фінансову 
Корпорацією (IFC WBG).  7 стандартних страхових продуктів, розроблені співробітниками Проекту IFC 
«Розвиток агрострахування в Україні» та Аграрним страховим пулом, вже перебувають на погодженні у 
Нацкомфінпослуг та Мінагрополітики, 2 з них уже затверджені та рекомендовані до використання. Проте вони 
майже не використовуються, тому що державна підтримка у вигляді програми здешевлення страхових 
платежів відсутня. Типові страхові продукти передбачають страхування сільськогосподарських культур від 
переліку ризиків (мультиризикове страхування), що з об’єктивних причин є занадто дорогим. Як наслідок, 
типові страхові продукти залишилися незапитаними достатньою мірою ринком. Так, наразі, рівень 
застрахованих сільськогосподарських угідь коливається у межах 2-3%, в той час як у розвинених державах, 
де не лише створена, але й функціонує система агрострахування, рівень такого страхування перевищив 50% 
[4]. 

Висновки. Враховуючи активний розвиток агропромислового сектору економіки, немає сумнівів, що 
агрострахування буде завойовувати нові позиції на ринку страхування. У такому випадку, за наявності 
належної підтримки з боку держави, наші фермери з часом прийдуть до того, щоб страхувати свою 
продукцію.  

З метою успішного і стабільного розвитку агрострахування нами пропонується прийняття ряду заходів 
організаційно-правового та на їх підставі – фінансового характеру для вдосконалення законодавчої та 
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регулятивної сфер, затвердження Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в 
Україні тощо. Першою зацікавленою особою в цьому є Держава адже загальновизнаним, історично 
закріпленим пріоритетом підтримки агропромислового комплексу є забезпечення продовольчої незалежності і 
безпеки населення, розширення робочих місць (соціальна складова) в аграрному секторі, забезпечення 
трансформації частини активів сільськогосподарських виробників транзитом через капітали страховиків у 
внутрішньонаціональні інвестиції, що знизить необхідність у міжнародних фінансових запозиченнях та 
забезпечить зростання страхового ринку у споріднених та пов’язаних сектора, а також підвищення 
ефективності економіки (як експортно орієнтованої в т.ч. із механізмами забезпечення замовленнями 
вітчизняних суднобудівників квотуючи експорт сільськогосподарської продукції флоту національного 
будівництва та під державним прапором, так і в першу чергу переробної – квотуючи експорт товарів низького 
ступеня переробки) України в цілому як елементів загальнонаціональної безпеки в сучасних та перспективних 
умовам посткризового та особливого періодів. 
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Фінанси утворюють сукупність відносин, які виникають у ході створення фондів грошових ресурсів у 

суб’єктів господарювання та держави, а також їхнього використання з метою відтворення, стимулювання або 
задоволення спеціальних потреб суспільства. Однією з таких потреб є необхідність фінансування 
інвестиційної діяльності. Враховуючи викладене, в межах реалізації державної економічної політики 
вживаються заходи з оздоровлення фінансового стану корпоративного сектору, оскільки від цього залежить 
інвестиційна активність в економіці. 

Фінанси суб’єктів господарювання виконують дві основні функції: відтворювальну і контрольну. Фінансовий 
ресурс є основною формою здійснення інвестицій на корпоративному рівні. Без оздоровлення фінансових 
відносин суб’єктів господарювання корпоративного сектору економіки неможливе оздоровлення та 
оптимізація усього інвестиційного процесу в державі. 

Основним джерелом фінансового ресурсу корпоративного сектору, що може спрямовуватися на 
реалізацію інвестиційних проектів, є прибуток – перевищення доходів над витратами. Проте в теперішній час 
більше половини підприємств в Україні звітують про наявність збитків [1]. Збиткова продукція випускалася в 
Україні і в дореформений період. Тягар збитковості розподілявся, як правило, між багатьма виробниками і 
сама збитковість не сприймалась як щось катастрофічне. Але природа збитковості змінилася: раніше вони 
планувалися, тепер вони є результатом економічних прорахунків виробників (власників підприємств), а часто 
– ще й засобом уникнення від оподаткування. Збереження протягом тривалого часу значної кількості 
збиткових підприємств можна пояснити існуванням системних проблем, що виникли з переходом до ринкових 
реформ господарювання. 

По-перше, стартові умови, за яких здійснювався перехід до ринку, були несприятливими. 
По-друге, «розпорошення» власності серед великої кількості дрібних власників внаслідок безгрошової 

приватизації. 
По-третє, цілі приватизації були суперечливими, їх неможливо було досягти одночасно. 
По-четверте, система корпоративного управління має низку суттєвих недоліків: поширення практики 

створення при підприємствах малих посередницьких фірм для перекачування до них прибутків, 
недосконалість контрактних відносин, низький рівень відповідальності керівників тощо. 

По-п’яте, фінансовий менеджмент на підприємствах неефективний, що виявляється у відсутності системи 
контролю за рухом основних ресурсів виробництва і витратами, невмінні запускати фінансові ресурси, 
непрозорість, відсутність механізму аналізу та обліку на мікрорівні (тіньова активність). 

По-шосте, фінансова дисципліна на підприємствах низька, що призводить до нагромадження дебіторсько-
кредиторської заборгованості. 
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Серед найважливіших чинників, які призвели до збитковості основної діяльності суб’єктів корпоративного 
сектора, можна виділити такі: зміна умов зовнішнього середовища, втрата колишніх ринків збуту та 
загострення конкуренції, слабка розвиненість внутрішнього ринку, несвоєчасне оновлення продукції. 

Мінімальні показники рентабельності промисловості вказують на те, що корпоративні структури 
позбавлені можливості формування інвестиційного ресурсу для розширеного відтворення основних і 
оборотних засобів. 

Тенденції формування фінансового ресурсу інвестиційної діяльності корпоративного сектору значною 
мірою залежать від податкової політики. Ключову роль відіграє система оподаткування прибутків підприємств 
і організацій. Практичне значення має питання впливу системи оподаткування на структуру капіталу та її 
оптимізацію. 

Для первинного фінансового оздоровлення підприємств потрібно провести реструктуризацію їх 
заборгованості. Дана процедура повинна включати: по-перше, анулювання заборгованості підприємств зі 
сплати штрафних санкцій за невчасне перерахування коштів до бюджету, оскільки одержати ці кошти з 
підприємств нереально, а по друге, реструктуризацію суми прямого боргу [2]. Одним із можливих кроків для 
нормалізації функціонування підприємств може стати реструктуризація власності. Йдеться про організацію 
додаткової емісії акцій та інших цінних паперів і про оптимальне використання одержаних від їхнього продажу 
коштів.  

Висновок. Збитковість більшості підприємств України не дозволяє їм використовувати самофінансування 
як джерело реалізації інвестиційних проектів. У цих умовах особливої актуальності набуває проведення 
реструктуризації, зокрема заборгованості та власності. Окрім того, не останню роль відіграє фінансова 
підтримка з боку держави, інвесторів та міжнародних організацій.  
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Формування фінансових механізмів сталого розвитку, обумовлених процесом євроінтеграції України, 

об’єктивно супроводжуватиметься виникненням специфічних ризиків для підприємств з низькими 
екологічними і соціальними корпоративними стандартами. Це диктує необхідність розробки та застосування 
методів оцінки цих небезпек та управління ними. Управління небезпеками,  що виникають внаслідок 
запровадження     фінансових механізмів   сталого розвитку та корпоративних заходів адаптації до них, 
доцільно здійснювати згідно міжнародним стандартам ISO 31000:2009 [1] та IEC 31010:2009 [2]. Аналіз 
відповідності даних методик  специфіці ризиків формування фінансових механізмів корпоративного сталого 
розвитку дозволяє виділити групи методів, з обмеженнями щодо виду ризиків або  сфери застосування, 
допоміжних  та оптимальних для вирішення зазначеної задачі. 

До методів, використання яких доцільно лише для оцінки ризиків неефективності заходів адаптації 
суб'єктів господарювання до змін фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку та 
інституціонального середовища. можна віднести метод оцінки надійності оператора (HRA), аналіз дерева 
рішень, аналіз паразитних параметрів (SA) та паразитних ланцюгів  (SCA). В результаті використання методу 
HRA мають бути встановлені небезпечні типи помилок  в діях персоналу організації щодо запровадження 
програми адаптації до змін умов господарювання та оцінені їх наслідки. Аналіз паразитних параметрів та  
паразитних ланцюгів, у контексті управління ризиками неефективності заходів адаптації суб'єктів 
господарювання до трансформацій фінансових механізмів та інституціонального середовища, уявляє собою 
методологію виявлення неочікуваної негативної реакції  ринків на ініціативи організації в сфері 
корпоративного сталого розвитку в екологічному і соціальному вимірах. Для вирішення задачі виявлення 
ризиків несприйняття стейкхолдерами соціальних інвестицій суб’єктів господарювання доцільно застосувати 
показник якості (потужності) впливу стейкхолдерів, що опосередковує розмір корпоративних соціальних 
інвестицій і відповідні фінансові результати організації [3]. 

Методи аналізу небезпек і критичних контрольних точок (НАССР), Байєсової статистики та мереж Байєса, 
аналізу витрат і вигод (СВА) мають обмеження на застосування або за ознакою стадії зрілості або характеру 
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окремих задач оцінки небезпек . Сутність методу НАССР полягає у визначенні критичних контрольних точок, 
в яких можна впливати на небезпеки процесу,  у встановленні та періодичному моніторингу критичних  
значень індикаторів його нормального ходу та запровадженні заходів реагування у разі їх  перевищення.  
Аналіз небезпек і критичних контрольних точок може бути використаний для встановлення та контролю  
граничних показників погіршення фінансових результатів, репутаційних втрат,  шкоди довкіллю, інтересам 
місцевої громади тощо, а також термінів запровадження інвестиційних процесів та заходів корпоративного 
управління. Байєсова статистика засновується на припущенні, що параметри розподілу є випадковими 
величинами, а апріорну й апостеріорну інформації доцільно комбінувати в процесі визначення ймовірностей 
виникнення певних небезпек.  Аналіз витрат і вигод (СВА) передбачає їх якісне або кількісне порівняння у 
різні періоди часу з метою визначення припустимого рівня ризику та вибору оптимального управлінського 
рішення. В системі управління ризиками, пов’язаними з формуванням фінансових механізмів сталого 
розвитку, даний метод доцільно застосовувати для вибору інвестиційних стратегій в умовах невизначеності з 
використанням теорії ігор із природою. 

За ознакою обсягів використання, можна виділити групу методів, що за своєю природою призначена лише 
для ідентифікації ризиків. До цієї групи належать: «Мозковий штурм» (Brainstorming); Структуровані або 
напівструктуровані опитування (Structured or semi-structured interviews); Метод Делфі (Delphi technique); 
Контрольні листи (Check-lists); Попередній аналіз небезпек  (РНА). Серед методів, перелічених в стандарті 
IEC 31010:2009, варто виділити ті, що дозволяють найбільш зручно та достовірно оцінювати ризики, пов’язані 
з формуванням фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку:  Аналіз «дерева» несправностей 
(FTA); Аналіз «дерева» подій (ETA); Причинно - наслідковий аналіз (Cause-consequence analysis);  Аналіз 
причинно – наслідкових зв’язків (Cause and effect analysis); Аналіз діаграми «краватка-метелик» (Bow tie 
analysis); Матриця наслідків та ймовірностей (Consequence / probability matrix). 

FTA призначений для виявлення комплексу  причин, що   обумовлюють дію небезпечних факторів. Метод 
може використовуватися для оцінювання ризику, визначення його рівня та ймовірності на основі даних про 
ймовірність дії тих чи інших факторів. ETA – це графічний метод якісного і кількісного моделювання різних 
варіантів розвитку ситуації після настання певної вихідної небажаної події. Метод може застосовуватися для 
ідентифікації ризику, аналізу його наслідків, ймовірності та рівня.  Причинно-наслідковий аналіз  органічно 
поєднує зазначені вище методики FTA та ETA. Він не є суто статичним методом, адже розглядає  небажані 
події, що виникають у різні періоди часу та їх відкладені наслідки. Його застосування дозволяє одержати в 
графічній формі опис небезпек, їх причин, заходів корпоративного управління та їх потенційних результатів.  
Методика аналізу причинно – наслідкових зв’язків передбачає систематизацію факторів, що обумовлюють 
певну небезпеку, або знижують ймовірність її настання   з метою формування комплексу гіпотез для 
подальшого розгляду та перевірки.  Результати аналізу переважно надаються у вигляді діаграми Ісікави 
(«рибної кістки»).   

Аналіз діаграми «краватка-метелик» застосовується, коли ризики вже ідентифіковано для оцінки їх 
ймовірності та рівня. У певному сенсі цей метод можна розглядати як поєднання «дерева» несправностей 
для аналізу причин небезпеки та дерева подій для оцінки її наслідків. Проте, на відміну від цих способів 
оцінювання ризиків діаграма «краватка-метелик» акцентує увагу на факторах, що опосередковують причинно 
- наслідкові зв’язки, тобто чинниках, які посилюють ймовірність і масштаб небезпеки та запобіжних 
управлінських заходах. Матриця наслідків та ймовірностей  є засобом об’єднання якісної та  кількісної оцінок 
наслідків і ймовірностей для ранжування ризику, його джерел та оцінки  його рівню. На її основі визначаються 
прийнятні ризики та виявляються  найбільші небезпеки, які вимагають поглибленого аналізу і першочергової 
розробки заходів щодо їх запобігання. Інші методи, що містяться в Стандарті IEC 31010:2009, можуть 
розглядатися як допоміжні методики оцінювання ризиків, пов’язаних із формуванням фінансових механізмів 
сталого розвитку. До них належать: Дослідження небезпеки та операбельності (НАZOP); Структурована 
методика «Що, якщо…?» (SWIFT); Аналіз сценаріїв (Scenario analysis); Аналіз впливу на бізнес (ВІА); Індекси 
ризику (Risk indices); Багатокритеріальний аналіз рішень (MCDA).   

Висновки. Достовірна оцінка ризиків, пов’язаних з формуванням фінансових механізмів корпоративного 
сталого розвитку та неефективністю заходів адаптації  до цього процесу, на основі  застосування комплексу 
взаємодоповнюючих методів, дозволяє уточнити, а у певних випадках і суттєво скорегувати уявлення про 
фактичний рівень корпоративної стійкості.   
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Важнейшей задачей развития любого общества является повышение качества управления социально-

экономическим развитием регионов и государства в целом. Сегодня в практике государственного управления 
в Украине финансовые и материальные ресурсы, которые направляются на развитие регионов, 
используются недостаточно эффективно. Результаты многих исследований проблемы эффективного 
государственного регулирования регионального развития, стратегического управления социально-
экономическим развитием региона и эффективности структуры региональной экономики, управляемой чисто 
рыночными методами (с минимальным вмешательством государства), формирования новой структуры 
региональной экономики на инновационной основе изложены в трудах украинских ученых: А.П.Кириленко, 
В.Г.Бодрова, М.Х.Корецького, Э.М.Либанова, В.М.Олуйки, А.В.Черевко, Л.И.Федулова, Н.Ю.Буга. 

 Актуальность темы обусловлена тем что, несмотря на значительное количество публикаций в украинской 
теории и практике формирования структурных изменений региональной экономики нет комплексного 
стратегического подхода с учетом реалий и перспектив развития региона. 

Целью статьи является анализ основных тенденций и проблем формирования финансовых источников 
структурного развития региональной экономики и определение стратегических направлений экономического 
развития регионов в т.ч. инновационных. 

Региональные финансы представляют собой совокупность денежных средств, предназначенных для 
финансирования социально-экономического развития территории. Главным направлением использования 
региональных финансов является финансовое обеспечение функционирования социальной и частично 
производственной инфраструктуры. Основными источниками финансирования выступают бюджетные 
расходы и средства субъектов хозяйствования. В соответствии с этим определением традиционно в состав 
региональных финансовых ресурсов включаются три основных элемента. Основной составной частью 
региональных финансов являются региональные бюджеты, которые в результате реализации бюджетной 
децентрализации в 2016 финансовом году должны получить значительно большие поступления. Вторым 
компонентом территориальных финансов выступают территориальные внебюджетные фонды. Источниками 
формирования таких фондов служат добровольные взносы предприятий и населения, специальные сборы и 
т.д. Третьим элементом являются средства субъектов хозяйствования, направляемые на социально-
экономическое развитие региона. [1] 

Однако реальная практика показывает, что традиционные источники финансирования не всегда в 
состоянии обеспечить растущие потребности местных общин, поэтому нами предлагается для решения 
наиболее актуальных проблемных вопросов на местах широко привлекать как не совсем традиционные 
источники финансирования, так и воспользоваться инновационными подходами. [2] 

В качестве эффективного инструмента обеспечения устойчивого развития в зарубежной практике 
получила распространение концепция социальной ответственности бизнеса. Понимание лидерами бизнеса 
своей особой, ведущей, роли в такой работе привело к возникновению в конце ХХ века термина 
«корпоративная социальная ответственность».  В связи с промышленными и бизнес-  особенностями 
Николаевской области данная концепция выглядит вполне жизнеспособно и требует всего лишь 
организационной работы органов местного самоуправления. Т.е. прямые материальные затраты бюджета на 
результат могут быть значительно субсидированы бизнесом на взаимовыгодных условиях. [3] 

Особую актуальность в последние годы получила проблема энергоносителей и как следствие – 
энергосбережения, особенно в бюджетной сфере. Одним из действенных финансовых механизмов в сфере 
улучшения энергоэффективности, с учетом наиболее эффективного использования ограниченных 
финансовых ресурсов местного бюджета является «револьверный» механизм финансирования 
энергоэффективных мероприятий и проектов (револьверный фонд). Основной целью деятельности данного 
фонда является не получение прибыли, а сокращение потребления энергетических ресурсов и возможность 
экономического развития сферы энергоэффективности. Позитивный опыт в данной сфере показывает 
Норвегия, в частности Государственный энергетический фонд Enova SF и муниципальный фонд 
энергоэффективности г.Осло. Также важной является перспектива внедрения в Украинских реалиях 
концепции энергосервисного контракта (ЭСКО-контракт). Это инструмент реализации энергоэффективных 
мероприятий, где предусмотрен возврат средств, затраченных на мероприятия за счет экономии расходов 
энергоресурсов. Данный механизм предоставления энергосервисных услуг позволит решить вопрос 
энергосбережения в бюджетной сфере и охватить большее количество объектов, уменьшить текущие 
расходы бюджетов на содержание зданий и обеспечит эффективное выполнение государственных программ 
по повышению энергоэффективности.[4] 
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Современным альтернативным источником финансирования расходов местных бюджетов являются 
гранты местных внебюджетных фондов или международных некоммерческих, благотворительных 
организаций направленных на развитие как отдельных отраслей экономики, так и городов, регионов, а также  
грантах на условиях софинансирования. Мы не касаемся причин, которые побуждают эти организации 
предоставлять гранты, но не брать их в сегодняшних условиях, условиях увеличения бюджетного дефицита 
и внешнего долга социально-экономически некомпетентно, т.к. гранты позволяют получать результат либо 
вообще бесплатно для бюджета, либо по схеме софинасирования и таким образом соотношения затрат к 
результату получается исключительно выгодным для муниципалитетов.  

Вывод. Сегодня в Украине действует новый бюджетный кодекс, осуществляется бюджетная 
децентрализация и это относительно плановые и относительно планируемые процессы, однако бюджетный 
дефицит на местах в настоящее время не преодолен полностью. Поэтому основной упор регионы помимо 
бюджетного процесса должны уделять законным внебюджетным источникам таким как гранты и социально-
экономическая ответственность бизнеса. Этим решается  с одной стороны задача общей удовлетворенности 
населения, с другой стороны создаются условия для развития разных видов бизнеса: от экологических 
производств и туризма до науки, что в свою очередь генерирует уже новые финансовые потоки.  
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Останнім часом в Україні набула виключної актуальності необхідність змін у грошово-кредитній політиці. 

Одним з найефективніших за світовим досвідом напрямків вирішення проблем цієї сфери є перехід до 
таргетування інфляції, плаваючого режиму валютного курсу, що обумовлено кризовими явищами останніх 
років. Імплементація вказаної концепції є окремими предметом нового наукового пошуку через інноваційність. 

Таргетування інфляції – монетарний режим, який передбачає відповідальність центрального банку за 
дотримання проголошеного значення офіційного показника інфляції протягом визначеного періоду часу. 
Відповідальність центрального банку обумовлена можливістю використання усього переліку інструментів 
монетарної політики, у випадку загрози недотримання визначеного значення таргету [1].  

Сутність інфляції визначається через перевищення номінальних значень над реальним змістом 
економічних показників. Першопричиною існування інфляції є соціальний конфлікт з приводу перерозподілу 
суспільного багатства. 

Таргетування інфляції і гнучкий обмінний курс - взаємопов'язані речі. Короткий огляд світової практики та 
закордонних розвідок провідних науковців  свідчить: Чилі ввела таргетування інфляції в 1991 році, Австралія 
– в 1994, а Канада – в 1991. Як і в Україні, у цих країн були хронічні проблеми з інфляцією. Новий підхід 
дозволив центробанкам цих країн досягти суттєвих успіхів у забезпеченні макроекономічної стабільності та 
низького рівня інфляції, навіть в умовах значних коливань на світових ринках. Таргетування забезпечило 
низький і стабільний рівень інфляції, а плаваючий обмінний курс - м'яке регулювання внутрішніх цін у 
порівнянні з цінами на імпортні товари; зростання виробництва був досить стабільним і високим [2. 

Традиційно основним аргументом на користь таргетування інфляції є те, що висока інфляція негативно 
впливає на економічний розвиток. Проте дане твердження є беззаперечним лише для великих значень 
інфляції, які характерні при порушенні макроекономічної стабільності, а при утриманні інфляції нижче певного 
критичного рівня прямий зв’язок між темпами економічного розвитку та інфляцією не є очевидним та 
доведеним 3].  

Натомість головним аргументом супротивників зміни монетарного режиму є можливий негативний вплив 
на економіку України коливань обмінного курсу гривні, оскільки перехід до таргетування інфляції передбачає 
впровадження плаваючого режиму валютного курсу. Поширеною є думка, що коливання обмінного курсу 
негативно позначиться на діяльності вітчизняних експортерів, які будуть не спроможні планувати свою 
діяльність, втратять конкурентні переваги, що у кінцевому підсумку призведе до зменшення експорту.  
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Основною метою монетарної політики НБУ є досягнення цінової політики, відмовившись від жорсткої 
прив'язки фіксації курсу шляхом переходу до гнучкого курсоутворення, за допомогою використання 
інструменту інфляційного таргетування, можна досягти стійкого і прогнозованого рівня інфляції. У зв'язку з 
цим, Національним банком була розроблена дорожня карта, на якій регулятор розставив свої таргети щодо 
рівня інфляції [4]. 

Першим кроком, на нашу думку, повинно стати  зменшення різкої дезінфляції. До кінця 2016 року інфляція 
повинна знизитися до 12% + (-) 3%. Другим кроком передбачено досягнення однозначних показників інфляції, 
до кінця 2017 року інфляція повинна знизитися до 8% + (-) 2%, а до кінця 2018 року - 6% + (-) 2%. На 
останньому етапі здійснюється підтримка інфляції на рівні 5% + (-) 1%. Цей етап розрахований на тривалий 
період, і в такій перспективі він почнеться в кінці 2019 року [1]. 

Перелік переваг та недоліків різних монетарних режимів не є вичерпним, проте навіть такий швидкий їх 
аналіз щодо України дає можливість зробити повні висновки. Потенційно монетарний режим таргетування 
інфляції може мати більше користі для економіки України, а ніж продовження політики прив’язки валютного 
курсу. При цьому більшість аргументів на користь збереження фіксованого валютного курсу посилається на ті 
структурні диспропорції та дисбаланси в економіці, накопичені ризики або відсутність певних інструментів, які 
були сформовані саме через збереження протягом певного часу незмінного валютного курсу. Це зумовлює як 
необхідність впровадження більшої гнучкості валютного курсу, так і недоцільність різких його коливань, – 
тобто перехід до нового режиму валютного курсу має бути свідомим, поступовим та максимально прозорим 
[5].  

Висновок. Таким чином, хоча грошово-кредитна політика не здатна безпосередньо впливати на 
економічне зростання, вона може ефективно використовуватись для згладжування негативних проявів 
циклічності економічного розвитку. У будь-якому випадку таргетування інфляції дозволяє підвищити 
ефективність грошово-кредитної політики щодо регулювання сукупного попиту, що є одним з наріжних 
каменів забезпечення фінансової стабільності держави як елементу національної безпеки в сучасних умовах. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що ефектина валютна політика держави сприяє розширенню 

міжнародних торгівельних та валютно-фінансових зв’язків, зростання частки експорту товарів і послуг у 
обсягах світового виробництва.  

В українській економічній науці окремі питання формування та реалізаціі валютної політики 
досліджувалися у роботах багатьох дослідників, зокрема: Я. Белінської, О.Береславської, О. Боришкевич, А. 
Гальчинського, Ф. Журавки. 

Валютна політика – сукупність економічних, правових та організаційних заходів, що здійснюються 
центральним банком та іншими органами державного регулювання щодо діючих у державі валютних 
взаємовідносин. Прогресуюча інтеграція України у світове співтовариство вимагає оптимізаціі та 
вдосконалення функціонування валютної політики як важливого механізму забезпечення взаємодіі між 
національною та світовою економікою, тому в важливим є вирішення нагальних проблем функціонування 
валютної політики в Україні, а саме [1]: 

1. Законодавчо-нормативна база. Валютна політика України регулюється Декретом Кабінету Міністрів 
No15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», ухвалений у лютому 1993р., який досі 
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залишається чинним і є центральним елементом регулювання валютних операцій в Україні. Даний Декрет не 
зауважив особливостей функціонування суднобудівної галузі Україні в 1993 р., тому він поставив крапку на 
суднобудівних заводах, як головному джерелу доходів в Миколаївській обл. Тому доцільним є 
«перезавантаження» цього нормативно-правового акта у вигляді нового законодавчого документа в контексті 
загальної лібералізаціі валютного ринку [2]. 

2. Адміністративні обмеження. Нагальною проблемою валютної політики України є те, що НБУ доводиться 
шукати нові інструменти валютної політики за короткий термін в умовах макроекономічної нестабільності. 
Тому сучасна система купівлі та продажу валюти з державних резервів країни НБУ є дуже складною. Що 
дозволяє стабілізувати курс національної валюти та розвивати, на жаль, тіньовий ринок. НБУ постійно 
вдається до адміністративного управління валютними операціями. Так, за допомогою валютних інтервенцій у 
грудні – січні поточного року Національний Банк України провів 5 аукціонив з продажу валюти на загальну 
суму 118 млн дол. Також зараз у країні існує обмеження на рух капіталу, у т.ч. заборона на перерахування 
нерезидентам іноземної валюти від продажу корпоративних прав в Україні, заборона на транскордонні 
виплати дивідендів. 

3. Інфляційне таргетування. Втіленням валютної політики є обмінні курси. Правильне визначення 
валютних курсів має важливе практичне значення, оскільки валютний курс безпосередньо впливає на ціну 
імпорту, виражену в національній валюті та на ціну експорту, що конвертується в іноземну валюту. Тому його 
динаміка пов’язана з темпами інфляції. Тому актуальним є запровадження інфляційного таргутування – це 
політика центрального банку, спрямована на досягнення визначеного рівня інфляції. Для України прийнятним 
рівнем інфляції може бути 5% річних. Для досягнення заданого рівня інфляції НБУ планує застосовувати 
доступні йому інструменти грошово-кредитної політики. Основний інструмент в арсеналі НБУ – це зміна 
облікової ставки. В теорії підвищення облікової ставки тягне за собою зростання депозитних ставок в 
комерційних банках, що збільшує привабливість заощаджень, підвищує вартість кредитів, що, в свою чергу, 
гальмує інфляцію. З допомогою чього можна домогтися сталого і прогнозованого рівня інфляції [3]. 

4. Євроінтергаціє є досить важливим аспектом зараз, так як валютна політика в даному напрямі зможе 
зробити позитивні кроки, а саме: поступове зменшення ролі американського долара у національній економіці 
як пріоритетної валюти міжнародних безготівкових розрахунків, а також переключення на здійснення 
зовнішньоторговельних операцій у євровалюті з країнами Європейського економічного і валютного союзу. 

5.  На сьогодняшній день в  Україні з оборотом валюти великі проблеми, так як інфраструктура валютного 
ринку слаборозвинена. Зважаючи на те, що частина платіжного балансу країни припадає на 
зовнішньоторгівельні операціі, дуже важливим браком даного сегменту ринку є відсутність механізмів 
кредитування та страхування експорту. Іншим важливим аспектом є участь України в міжнародних платіжних 
системах відповідно до сучасних тенденцій. Це сприяє високодинамічному охопленні суб’єктів світової 
економіки інформаційними технологіями, що мінімізують транзакційні витрати та відкривають «гіперпростір» 
глобального ринку. Що дає змогу валютній політиці оперативно пристосовуватися для глобальних змін без 
втрат для українських користувачів фінансових послуг. 

6. Структурно українська економіка характеризується високим рівнем «комодітізаціі», тобто залежності від 
експорту сировинних товарів або промислових товарів невисокого рівня обробки (56%).  Тому є високий 
потенціал волатильності валютної виручки суб’єктів економіки та її високу залежність від циклічності світової 
економіки [4].  

Висновок. Валютна політика України на сьогодняшній день займає особливе місце в функціонуванні 
економіки країни, тому на сьогодняшній день найбільш актуальними завданнями вирішення проблем 
валютної політики, з нашої точки зору, є: 

- ухвалення нового законодавства, що визначає більш гнучкий і сучасний режим застосування валютної 
політики; 

- зниження режиму обмежень на рух капіталу та валютні опраціі; 
- підпорядкування валютної політики єдиному механізму монетарної політики, побудованому на принципі 

інфляційного таргетування; 
побудова гнучкої платформи для діяльності міжнародних платіжних систем в Україні. 
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СЕКЦІЯ № 5 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ: 

 СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
 
УДК 657 

Проблеми обліку дебіторської заборгованості 
Автор: Бєлоусова О.В. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
У сучасних умовах господарювання одним з найбільш складних і суперечливих питань українського обліку 

можна вважати облік дебіторської заборгованості, що пов’язано із загостренням проблем неплатежів. На 
сьогоднішній день будь – які розрахунки між підприємствами повинні бути відображені на рахунках 
бухгалтерського обліку. Зрозуміло, що незалежно від причин виникнення дебіторської заборгованості 
уникнути її неможливо. Тому підприємству необхідно шукати способи ефективного управління дебіторською 
заборгованістю, зокрема вдосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків, організації ефективної та 
дієвої системи внутрішньогосподарського контролю тощо. Дослідженням проблем організації обліку 
дебіторської заборгованості присвячено роботи багатьох вітчизняних науковців. Методологічні засади 
формування інформації у бухгалтерському обліку про дебіторську заборгованість та розкриття даних про неї 
у фінансовій звітності визначені унормативно-правових актах з питань бухгалтерського обліку в Україні.  

Практичне застосування дебіторської заборгованості тягне за собою ряд проблем, а саме:  
1) неефективне розмежування видів дебіторської заборгованості;  
2) непристосованість визначення величини резерву сумнівних боргів в практичній діяльності підприємств;  
3) неефективне створення системи контролю обліку дебіторської заборгованості, що спричиняє проблему 

обґрунтованості дебіторської заборгованості як загалом так і по окремих видах [1].  
Ще однією проблемою можна вважати розмежування понять сумнівної та безнадійної дебіторської 

заборгованості, що пов’язані безпосередньо з визначенням граничної суми заборгованостей відповідно до 
нормативних документів підприємства та розрахунку резерву сумнівних борів з якого повинні покриватися 
суми безнадійних боргів. Величину резерву сумнівних боргів на даний момент часу розрахують відповідно до 
П(с)БО10 [2]. Методика розрахунку не є пристосована для вітчизняних підприємств, тому доцільніше 
проводити розрахунок на підставі статистичних даних. Я цілком згодна з О.М. Колесниковою ,яка пропонує з 
метою надання якісної бухгалтерської інформації про заборгованість господарчого суб'єкту, користувачам для 
прийняття рішень, розробити таку форму бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, для якої 
властиві: а) наявність єдиного підходу до обліку заборгованості;б) високоякісний облік довгострокової 
дебіторської заборгованості, зумовлений наявністю розробки єдиного підходу до реєстрації та обліку 
довгострокової дебіторської заборгованості в системі синтетичних рахунків; веденням аналітичного обліку за 
кожним видом довгострокової дебіторської заборгованості в розроблених відомостях аналітичного обліку [3]. 

Отже,проаналізувавши проблеми обліку дебіторської заборгованості,можна рекомендувати такі засоби 
вдосконалення системи обліку та контролю дебіторської заборгованості: 

1. Створювати резерв сумнівних боргів та виробити порядок його визначення в обліковій політиці 
підприємства. Важливим елементом є нарахування резерву сумнівних боргів та його безпосереднього 
використання з метою покриття безнадійних заборгованостей. Особливу увагу слід приділяти розподілу 
дебіторської заборгованості на короткострокову, довгострокову та поточну, оцінювати перспективи 
забезпечення таких заборгованостей з метою уникнення неплатоспроможності покупців і замовників. 

2. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Так 
як, значне перевищення фактичної дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стабільності 
підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування. Також доводиться впро-
ваджувати в практику управління лімітування дебіторської заборгованості як у загальних обсягах, так і у 
розрахунку на одного дебітора (існуючого чи потенційного) і періодично переглядати граничні суми. 

3. Систематично проводити інвентаризацію заборгованості,враховуючи її важливість і вплив на ліквідність 
підприємства. Таким чином, ефективно побудована система взаємовідносин з контрагентом (дебітором) 
через механізм інвентаризації, не дасть втратити контроль над вчасністю та повнотою оплати рахунків,що 
потребує відповідної організації роботи зі створення організаційних засад здійснення інвентаризації 
дебіторської заборгованості. 

Висновок. Таким чином, дебіторська заборгованість повинна мати чітке відображення в бухгалтерському 
обліку з відбиттям всіх операцій між підприємствами з точки зору реалізації продукції чи надання послуг. На 
мою думку, висвітлені проблеми організації обліку дебіторської заборгованості потребують подальшого 
дослідження і вдосконалення. 
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Основною метою діяльності більшості підприємств України є отримання доходів, обсяг яких має бути 

достатнім не лише для покриття поточних витрат, а й щоб забезпечувати чистий прибуток. Облік витрат і 
доходів підприємства постійно розвивається й поліпшується у зв'язку із удосконаленням комп'ютерної техніки 
і комунікаційного середовища, методології й організації бухгалтерського обліку як основного інформаційного 
джерела про витрати та доходи підприємства. Але все одно на підприємствах існують типові проблемі обліку 
доходів і витрат.  

Питанням обліку витрат і доходів підприємства приділяли достатньо уваги як вітчизняні, так і зарубіжні 
вчені-обліковці, а також практики, а саме знайшли певне відображення у роботах М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинця, 
М. Чумаченка, С.Ф. Голова, С. Деньги, 3. Задорожного, Л.Г. Ловінської, В. Ластовецького , Т. Маренич , С. 
Михалевич , В. Московського, Л.В. Нападовської, В.О. Озеряна, Т. Сльозко, Ж.С. Труфіна, Г.І. Цилюрік та 
інших вітчизняних учених-економістів. 

Проблеми вітчизняного обліку, які стосуються не тільки доходів і витрат, можна згрупувати за такими 
напрямками: теоретичні – проблеми обліку загальнонаукових питань, термінів, предмета й методу 
бухгалтерського обліку, обліку господарських процесів, плану рахунків і його побудови, вітчизняних положень 
(стандартів) і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; методологічні –  проблеми, пов'язані із 
розробкою, вибором і застосуванням методів бухгалтерського обліку (оцінка доходу, визнання та 
класифікація доходів, обліку витрат, тощо); технологічні – проблеми обліку форми бухгалтерського обліку, 
план рахунків, систему первинних носіїв інформації облікових регістрів і форм різних видів звітності; 
організаційні – проблеми пов'язані із формуванням достатнього обсягу й своєчасністю отримання корисної 
для користувачів інформації, управлінням документообігом, працею бухгалтерів, обліковців, тощо; кадрові – 
проблеми щодо підготовки, перепідготовки фахівців, ступеня компетентності, рівня освіти, розстановки й 
переміщення кадрів та їх оплати, матеріального заохочення, режиму праці; фінансові – проблеми, пов'язані із 
фінансуванням для підтримки досягнутого рівня бухгалтерського обліку, його динамічного розвитку й 
поступового поліпшення.( проблеми величини, термінів та джерел оплати за виконання обліково-звітних 
робіт, придбані бланки, форм первинних документів, за передплату спеціалізованих бухгалтерських журналів, 
газет, придбану комп'ютерну техніку); масштабні – проблеми, які виникають залежно від того, в яких 
масштабах (світових, державних, галузевих) ведуть облікову політику або здійснюють заходи із 
стандартизації облікових процесів; рівневі – проблеми, пов'язані із рівнями управління підприємством, групою 
підприємств, тобто облікові проблеми, які доводиться вирішувати вищій, середній та нижчій ланкам 
управління або для цих ланок управління [1, C. 503-512]. 

Основною проблемою обліку витрат і доходів підприємств в Україні, є проблема повноти та своєчасності 
їх відображення у системі обліку. Ця проблема досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується 
всього нашого суспільного ладу, особливо системи влади, системи оподаткування й тіньового сегмента  
економіки. Нині переважна більшість вітчизняних підприємств відображує власні витрати і доходи неповністю. 
Я вважаю, що витрати відображують більш прозоро, ніж доходи. Це пов'язано з тим, що витрати важче 
приховати, тобто контроль над витратами жорсткіший порівняно з обліком доходів. Найбільший відсоток 
витрат, що залишається поза обліком, належить до витрат на оплату праці. В науковому обігу з'явився термін 
«тіньова зарплата», «зарплата в конвертах». Джерелом коштів для покриття такої заробітної плати 
виступають «тіньові доходи». З доходів підприємства насамперед занижується виручка від реалізації 
продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно звужується база для оподаткування підприємств податком на 
додану вартість.  

Наступною є проблема забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності вихідної 
інформації про витрати й доходи підприємства. Ця проблема більш актуальна для управлінського обліку. Для 
прийняття ефективного управлінського рішення необхідно в конкретний момент часу інформація, яка повинна 
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бути своєчасною та достатньо аналітичною. Її потрібно завчасно перевірити щодо відповідності сучасним 
вимогам: порівнянності, однозначності тлумачення, достовірності, дохідливості й доречності.  

Третьою проблемою обліку витрат і доходів підприємства, на мою думку, є проблема створення єдиної 
інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та контролю за витратами й доходами 
підприємства. Така інформаційна база вкрай необхідна Україні, адже, матеріаломісткість вітчизняної 
продукції у два-три рази вища, ніж у країнах Заходу. Це може, попри всі інші чинники, означати, що в нашій 
державі вагома частка списаних на витрати виробництва матеріальних цінностей розкрадається чи насправді 
використовується на виробництво тіньової продукції. Тіньові витрати нині є основним каталізатором для 
формування тіньових доходів. Якщо вдасться створити в Україні єдину інформаційну загальнодержавну базу 
норм і нормативів, то на її основі можна буде розвивати галузеві й відомчі норми та нормативи.  

Ще однією важливою проблемою обліку витрат і доходів підприємства є проблема встановлення 
оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і неавтоматизованих обліково-контрольних робіт та 
визначення їхньої ролі у скороченні необґрунтованих витрат й зростанні поточних доходів підприємства. 
Кожному підприємству доцільно на початку року провести оцінку власних потреб і фінансово-кредитних 
можливостей щодо придбання або оренди комп'ютерної, організаційної техніки або відмовитися від неї, 
віддавши перевагу у веденні обліку залученому на договірній основі приватному професійному бухгалтеру 
спеціалізованої приватної фірми за гідну оплату виконаних ним обліково-звітних робіт. 

Наступною проблемою обліку витрат і доходів є проблема рівня відповідності обліково-контрольної 
системи підприємства щодо його витрат і доходів чинному законодавству з обліку та контролю й меті та 
завданням самого підприємства. Йдеться про те, що цю проблему підприємство вирішує тією мірою, до якої її 
потенційно може й хоче вирішити головний бухгалтер підприємства, адже головний бухгалтер - саме та 
посадова особа, від якого залежать ефективність і якість облікової системи підприємства [2]. 

Сьогодні, в умовах нормативно-правового валу, головний бухгалтер підприємства має володіти повною і 
вичерпною інформацією про нові нормативно правові акти України, вміти порівнювати, аналізувати, 
об'єктивно оцінювати, надавати пропозиції та грамотно реалізувати ці акти на практиці із урахуванням 
специфіки діяльності підприємства. Довгострокова витратно-дохідна політика підприємства має враховувати, 
що людські ресурси підприємства - це основні чинники його господарсько-фінансової діяльності. Під 
витратно-дохідною політикою підприємства  слід розуміти політику, спрямовану на мінімізацію своїх витрат і 
максимізацію власних доходів за умови дотримання основних постулатів розвитку національної економіки та 
реалістичного прогнозу глобальних тенденцій [3].  

Висновок. До загальних проблем вітчизняного обліку, можна віднести такі: теоретичні, методологічні, 
технологічні, організаційні, кадрові, фінансові, масштабні, рівневі. Серед основних проблем обліку витрат і 
доходів підприємства в Україні є такі проблеми:  повноти та своєчасності відображення в системі обліку 
витрат і доходів підприємства; забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності 
вихідної інформації про витрати й доходи підприємства; створення єдиної  інформаційної загальнодержавної 
бази норм і нормативів для обліку й контролю за витратами та доходами підприємства; встановлення 
оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і неавтоматизованих обліково-контрольних робіт та 
визначення їхньої ролі у скороченні витрат і зростанні доходів підприємства; рівня відповідності обліково-
контрольної системи підприємства щодо його витрат і доходів чинним нормативно-правовим актам України з 
обліку та контролю; матеріально-технічного та організаційного забезпечення ведення обліку витрат і доходів 
підприємства.  
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Останнім часом при значному збільшенні обсягів інформації діловодство на паперових носіях 

скорочується. Це досягається за рахунок розвитку сучасних технологій роботи з інформацією, яка 
знаходиться в документах: застосування автоматизованого сканування документів у комп'ютер; 
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впровадження текстового і графічного видів обробки документів, що дає змогу оперативно вносити в них 
зміни; застосування систем електронного документообігу та сучасних засобів оргтехніки; санкціонованого 
доступу до довідкової інформації через міжнародні бази даних та відповідні комп'ютерні мережі. 

Основними цілями впровадження електронного документообігу в організації є: 1) підвищення 
ефективності управління діяльністю; 2) прискорення руху документів у організації; 3) зменшення 
трудомісткості опрацювання документів. 

Електронний документообіг дозволяє створити в організації єдиний інформаційний простір, інтегруючи в 
інформаційний вузол усі документальні системи. Інтеграція здійснюється без втрати якості роботи з 
документами, зі збереженням традицій українського діловодства. Основа подібної інтеграції — надійне 
сховище документів і взаємодіючі з ним системи документообігу. Всі оброблювані документи зберігаються в 
єдиному сховищі, що дозволяє забезпечити оптимальний пошук і вибірку інформації при підготовці 
матеріалів. Слід зазначити, що архів електронних документів формально не відноситься до документообігу. 
Однак робота з архівними документами є важливим етапом при підготовці нових матеріалів. Інтеграція архіву 
електронних документів у єдиний інформаційний простір організації дозволить зробити доступ до архівних 
матеріалів оперативним і ефективним. 

При впровадження електронного документообігу користь для корпоративних користувачів досить значуща. 
А саме слід зазначити, що:  

- продуктивність праці персоналу збільшується на 20-25 %;  
- вартість архівного збереження електронних документів на 80 %, що нижче в порівнянні із вартістю 

збереження паперових архівів [1]. 
Прийнято також вважати, що при впроваджені електронного документообігу здобуваються тактичні і 

стратегічні вигоди. Тактичні вигоди визначаються скороченням витрат при його впровадженні, пов'язаним із: 
звільненням фізичного місця для збереження документів; зменшенням витрат на копіювання і доставку 
документів у паперовому вигляді; зниженням витрат на персонал і устаткування та ін. До стратегічного 
відносяться переваги, пов'язані з підвищенням ефективності роботи підприємства або організації. До таких 
переваг можна віднести: значне прискорення пошуку і вибірки документів (за найважливішими ознаками, які 
покладено в основу класифікації офіційно-ділових документів, які полягають в сутності їх інформаційного та 
матеріального складників, а також в умовах існування ділових документів); підвищення безпеки інформації за 
рахунок того, що робота в системі електронного документообігу з незареєстрованої робочої станції 
неможлива, а кожному користувачеві призначаються свої повноваження доступу до інформації; підвищення 
схоронності документів і зручності їхнього збереження, тому що вони зберігаються в електронному виді на 
сервері; поліпшення контролю за виконанням документів [2]. 

Висновок. Електронний документ — це документ, інформація в якому представлена у цифровій формі. 
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» надає наступне визначення: 
«Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, 
включаючи обов'язкові реквізити документа». Електронний документ може бути створений, переданий, 
збережений, перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання 
електронного документа є відображення інформації, яку він містить, електронними засобами (комп'ютерне 
обладнання і програмне забезпечення) або на папері (у спосіб переведення її у друковану форму за 
допомогою комп'ютерного обладнання) у формі, придатній для приймання його змісту людиною. 

Довготривале, зберігання електронного документа є однією з проблем інформаційної спільноти, 
важливість якої визначається все більшим проникненням інформаційних технологій в життя людини. Для 
зберігання економічних документів пропонують такі види архівів: локальні, електронні, «хмара». Більш 
ефективним, вважають електронний архів, невитратним - «хмара», не трудомістким - локальний. 

Висновок. Використання оптичних носіїв дозволяє вирішувати основні проблеми забезпечення 
довготривалого зберігання цифрової інформації. Розвиток сучасних технологій істотно впливає на процес 
наукового дослідження на всіх його етапах. Використання комп'ютерних технологій та електронних баз даних 
стає невід'ємною частиною процесу наукового пізнання. 
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В процесі господарської діяльності підприємство не може уникнути господарських зв’язків з різними 

суб’єктами господарювання: з постачальниками, державою, фізичними особами, фінансовими інститутами, 
тощо. Саме такі зв’язки зумовлюють виникнення зобов’язань. Зобов’язання є джерелами виникнення та 
фінансування активів, а отже, відіграють важливу роль в господарській діяльності підприємства.  

Склад, структура, якість зобов’язань, а також інтенсивність їх збільшення або зменшення значно 
впливають на оборотність капіталу, вкладеного в поточні активи, та на фінансовий стан підприємства. Так як 
зобов’язання здійснюють суттєвий вплив на фінансову стійкість і платоспроможність суб’єкта 
господарювання, вони потребують  постійного контролю за фактичним станом розрахунків, за датами 
виникнення і погашення заборгованостей, за співвідношенням кредиторської заборгованості та дебіторської 
заборгованості, та аналізу, для виявлення можливих загроз та прогнозування їх впливу на стан підприємства 
[1]. 

Контроль та економічний аналіз зобов’язань можливі лише при наявності якісної та достовірної облікової 
інформації, яка формується у процесі ведення бухгалтерського обліку. Через розбіжності щодо визначення 
зобов’язань у правовому та обліковому сенсах, недосконалість методики відображення заборгованостей у 
регістрах бухгалтерського обліку і фінансовій звітності, складність податкового обліку, зобов’язання можна 
назвати однією з найбільш складних ділянок облікового процесу. Саме тому питанням щодо сутності поняття 
«зобов’язання», класифікації, проблем оцінки та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку 
присвячено цілий ряд праць вітчизняних авторів: О.О. Волинця, М.О. Козлової, Н.М. Малюги, Н.М. 
Курганської, І.Я. Омецінської, та ін. Однак, окремі теоретичні положення щодо трактування зобов’язань досі є 
дискусійними. Внаслідок цього ускладнюється дотримання основних методичних принципів ведення 
бухгалтерського обліку, спотворюється інформація про фінансовий стан підприємства, стан розрахунків, 
знижується ефективність прийняття управлінських рішень. У зв’язку з цим виникає необхідність уточнення та 
подальшого вдосконалення теоретичних і методичних аспектів обліку та відображення зобов’язань [2]. 

Через складність обліку зобов’язань, бухгалтери допускаються помилок в обліку, зокрема: 
1. Невизначеність, на якому рахунку здійснювати відображення підприємствами зобов’язань за отримані 

послуги від сторонніх організацій у складі інших поточних зобов’язань у обліку: на рахунку 685 «Розрахунки з 
іншими кредиторами» чи на рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». Також 
невизначеність критеріїв, за якими можна точно визначити, де саме відобразити такі зобов’язання. Для 
вирішення цієї проблеми слід детально описати такі критерії в обліковій політиці. 

2. Часто підприємства обліковують аванси, отримані під час постачання товарів, робіт та послуг, за 
кредитом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», але під час складання балансу не 
відображають розгорнуте сальдо і допускаються помилки. Щоб не плутатися під час складання балансу, 
зручніше використовувати для відображення авансів рахунок 681 «Розрахунки за авансами одержаними». 

3. При виникненні потреби в обігових коштах підприємства звертаються до банків за кредитами. Часто 
вони не можуть об’єктивно оцінити свої можливості вчасно погасити кредитну заборгованість і через це 
стикаються з іншими витратами (пені, штрафи). Тому перш ніж користуватися кредитними коштами необхідно 
проаналізувати свою платоспроможність і скласти план ефективного використання коштів [3]. 

Помилки, яких припускаються суб’єкти господарювання, часто є наслідками: неякісної облікової політики, 
яка не враховує важливих аспектів (характер діяльності, система оподаткування, масштаби діяльності); 
відсутності системного та послідовного застосування правил обліку зобов’язань; недостатнього розуміння 
положень бухгалтерського обліку; низької кваліфікації бухгалтерів; невдалого вибору постачальників. 

Висновок. Отже, дослідивши проблеми обліку зобов’язань на підприємствах України, можна зробити 
висновок, що основною проблемою при здійсненні розрахунків із кредиторами є контроль за правильністю і 
своєчасністю погашення заборгованості,  а також оптимальне, ефективне управління кредиторською 
заборгованістю як економічним інструментом для того, щоб не допустити надто великих зобов‘язань, що 
будуть загрожувати економічній безпеці підприємства,  та отримати максимальний ефект від використання 
цих залучених ресурсів.  Важливим є й визначення специфіки управління кредиторською заборгованістю в 
системі управління розрахунковими відносинами на підприємствах. Запровадивши також систему контролю 
строків погашення заборгованостей, склад кредиторів, умови оплати, підприємство стимулюватиме всю 
підприємницьку діяльність. 
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УДК 657 

Щодо спотворення величин керованості витратами центрів відповідальності 
Автори: Прокопович Л.Б., Шевчук С.В. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Одним з інструментів формування системи центрів відповідальності та управління витратами в межах 

даної системи є коефіцієнти керування витратами. Проте, незважаючи на позитивні властивості використання 
даного інструментарію в процесі управління витратами підприємства, він має певні обмеження. Серед таких 
обмежень можна згадати можливість спотворення величини коефіцієнтів керування витратами керівниками 
центрів відповідальності. Нажаль, в економічній літературі, наприклад [1-3], дане проблемне питання 
недостатнє розглянуто, що обумовлює актуальність дослідження недоліків використання коефіцієнтів 
керування витратами. 

В межах зазначеного питання розглянемо класифікацію можливих спотворень величини коефіцієнтів 
керованості. Вважаємо, що в цілому спотворення значень показників керованості витратами центрів 
відповідальності можна класифікувати за наступними ознаками (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема класифікація спотворень величини коефіцієнтів керованості витратами центрів 

відповідальності 
 
Розглянемо наведені на рис. 1 спотворення величини коефіцієнтів керування витратами центрів 

відповідальності більш докладно. 
1. За основою спотворення можна виділити: 
- навмисні, що викликані цілеспрямованими діями певного кола осіб; 
 ненавмисні - це спотворення викликані помилками пов‘язаними з низьким рівнем аналітично-

розрахункових робіт та якості встановлення ступеня керованості витратами. 
2. За ініціаторами: 
- особисті та колективні (групові). Особисті - спотворення величини одного чи кількох коефіцієнтів 

керованості витратами, що викликані дією однієї особи. Колективні (групові) - це спотворення які сталися в 
наслідок впливу групи осіб організації. При чому, група, що спричинила спотворення, необов‘язково може 
бути поєднана однією метою. Наприклад, ряд керівників центрів витрат незадоволені високим рівнем 
відповідальності за величину витрат, пов‘язаних з працею основних виробничих робітників, у зв‘язку з чим 
вони спромагаються занизити значення коефіцієнту керованості витратами. 

- зовнішні та внутрішні. Зовнішні - це коли особа чи група осіб, яка спричинила спотворення не належать 
до центру відповідальності (чи їх групи), для якого визначається невірна величина коефіцієнтів керованості 
витратами. Внутрішні, навпаки, - спотворення, що викликані особами які належать до центрів відповідальності 
для яких було визначено викривлене значення коефіцієнтів керованості витратами. 

3. За метою: 
- спотворення які викликані метою змінити рівень відповідальності за результати діяльності. 
- спотворення які викликані метою мотивації керівників центрів відповідальності. 
- спотворення які викликані метою перерозподілу обов‘язків та повноважень керівників центрів 

відповідальності. 
4. За напрямками спотворення: 
- занижуючи значення показників, що розглядаються. 

Спотворення величини 
коефіцієнтів керування витратами 

центрів відповідальності 

За основою спотворення 

За ініціаторами 

За метою 

За напрямками 
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- завищуючи величину коефіцієнтів керованості витратами центру відповідальності. 
Висновок. Запропонована класифікація спотворень величин коефіцієнтів керованості витратами центрів 

відповідальності може знайти практичне застосування в процесі управління витратами за допомогою системи 
центрів відповідальності. 
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УДК 657 

Проблемні аспекти нарахування, сплати та відображення військового збору в обліку 
Автор: Рибак І.І. 
Науковий керівник: Баланенко О.Г. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
Починаючи з серпня 2014 року в Україні Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 р. № 1621-VII [1], запроваджено новий 
загальнодержавний збір – військовий, який призначений для фінансування потреб оборони України та 
відновлення обороноздатності України. 

Відповідно до п. 161 Розділу ХХ Перехідних положень ПКУ оподаткування військовим збором подовжено 
до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України [2]. 

Платниками військового збору є:  
- фізична особа-резидент, яка отримує доходи як з джерела їхнього походження в Україні, так і іноземні 

доходи;  
- фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їхнього походження в Україні;  
- податковий агент.  
Зазначений перелік осіб наведено в пункті 162.1 Податкового кодексу України [3]. 
Перелік об’єктів, з яких стягується військовий збір, з 01.01.2015 року значно розширено. Так об'єктом 

оподаткування військовим збором є і такі види доходів як проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші пасивні 
доходи, сплачені резидентами України; доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду; доходи 
від продажу рухомого та нерухомого майна, доходи від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у 
тому числі акцій українських емітентів; доходи, отримані як внески та премії на страхування і перестрахування 
ризиків на території України; доходи страховиків-резидентів; інші доходи; доходи від спадщини, подарунків, 
виграшів, призів. 

Важливим питанням є відображення військового збору у бухгалтерському обліку. У багатьох роз’ясненнях 
спеціалістів, зокрема податкової служби з цього питання, спостерігаємо зауваження, що окремого рахунку 
для відображення сум утриманого з доходів фізичних осіб та сплаченого військового збору План рахунків та 
Інструкція щодо його застосування не передбачають [1, с. 251]. 

Найпоширенішим об’єктом обкладання військовим збором є заробітна плата. Тому підприємства та 
організації здебільшого відображають облік військового збору по субрахунку 642 “Розрахунки за 
обов’язковими платежами” як інші платежі. Суму нарахованого збору необхідно відображати за кредитом 
субрахунку 642 в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків з яких стягується збір, а сплата збору 
відповідно відображається по дебету субрахунку 642. 

У випадку, якщо підприємство (як податковий агент) утримує військовий збір у особи із суми,яка не є 
працівником підприємства,тобто не знаходиться в трудових відносинах(наприклад під час виплати 
винагороди за цивільно—правовими договорами), то для відображення суми збору застосовується 
субрахунок 685 «Рахунки з іншими кредиторами по дебету та по кредиту «Рорахунки за обов’язковими 
платежами. 

Відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір за звітний 
період, передбачено у податковому розрахунку форми № 1ДФ “Податковий розрахунок сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку” [4]. 

Відповідно до п. 127.1 ПКУ за ненарахування, неутримання та несплату військового збору передбачено 
штраф у розмірі 25% від суми податку, що підлягає нарахуванню та сплаті. У разі повторного порушення 
протягом 1095 днів штраф становитиме 50% від зазначеної суми, а при порушенні втретє – 75%. Крім того, на 
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суму податкового боргу (несплаченого військового збору) нараховується пеня з розрахунку 120% річних 
облікової ставки Національного банку України, чинної на день виплати, нарахування. Також за несплату 
військового збору посадові особи платника податків можуть бути притягнені до адміністративної 
відповідальності, а саме: попередження або штраф у розмірі від 2 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.  

Висновок. На сьогодні не має законодавчо-нормативного акту, який регламентує бухгалтерський та 
податковий облік з нарахування та сплати військового збору. Також, варто зазначити, що немає й окремої 
форми звітності для звітування по нарахуванні і сплаті військового збору. Визначену суму збору слід 
перераховувати до бюджету за правилами, встановленими для податку на доходи фізичних осіб. 
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Сучасний стан системи внутрішньогосподарського обліку на підприємствах промисловості 
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Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
В даний час у керівництва та власників підприємств виникають складнощі при постановці 

внутрішньогосподарського обліку, оскільки не існує загальноприйнятих правил його ведення. Тому особливо 
актуальними є питання його організації на підприємстві. Проаналізуємо діючу систему 
внутрішньогосподарського обліку на підприємстві авіаційної промисловості і запропонуємо шляхи підвищення 
її ефективності. 

На підприємстві, яке досліджується, система внутрішньогосподарського обліку представлена сукупністю 
наступних підсистем: 

- нормування (відділ нормативної собівартості); 
- планування (планово-економічний відділ, відділ маркетингу); 
- стратегічне планування (бюро перспективного маркетингу, планово-економічний відділ); 
- облік (бухгалтерія); 
- мотивація (відділ організації праці та заробітної плати, планово-економічний відділ); 
- аналіз (планово-економічний відділ, відділ нормативної собівартості, відділ маркетингу); 
- контроль (планово-економічний відділ, відділ організації праці та заробітної плати, відділ нормативної 

собівартості). 
Таким чином, на підприємстві авіаційної промисловості функції з ведення внутрішньогосподарського 

обліку покладені на співробітників різних структурних підрозділів. 
На підприємстві авіаційної промисловості не існує облікової політики з внутрішньогосподарського обліку. 

Проте для кожного вищенаведеного підрозділу розроблені положення, що регламентують їх роботу. 
Відділ нормативної собівартості здійснює:  
- нормування технологічних процесів заготівельних, механообробних та збірно-зварювальних робіт за 

всіма цехами; 
- аналіз якості норм, які застосовуються; 
- аналіз виконання діючих норм часу; 
- формування нормативу зі собівартості на всю продукцію; 
- розрахунок трудових витрат основних робочих-почасовиків; 
- розрахунок матеріальних витрат на всі види продукції; 
- розрахунок та аналіз рентабельності за видами готової продукції; 
- подання звітності у встановлені терміни тощо [1]. 
До функцій планово-економічного відділу відносяться: 
- підготовка проектів перспективних, річних, квартальних і місячних планів операційної, фінансової і 

інвестиційної діяльностей підприємства; 
- розробка поточних планів виробництва за об'ємом, номенклатурою, собівартістю, прибутком; 
- складання техпромфінплану підприємства, розробка комплексного плану соціально-економічного 
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розвитку підприємства; 
- доведення показників плану до підрозділів підприємства; 
- проведення комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства з розробкою заходів 

з ефективного використання капітальних інвестицій, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 
підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, продуктивності праці, зниження операційних 
витрат, підвищення рентабельності виробництва, збільшення прибутку, усунення втрат і непродуктивних 
витрат; 

- організація контролю виконання підрозділами підприємства планових показників та подання звітності у 
встановленні терміни тощо [2]. 

Бюро перспективного маркетингу займається:  
збором інформації про потреби в продукції, що випускається, на довгостроковий період;  
розробкою прогнозного об'єму потреб покупців в продукції, що випускається, на вітчизняному ринку з 

урахуванням номенклатури на довгостроковий період; 
прогнозуванням перспективних ринків збуту продукції та поданням відповідних даних у відділ маркетингу; 
розробкою пропозицій щодо зняття з виробництва морально застарілої продукції, яка не має попиту у 

покупців, та пропозицій щодо освоєння нової продукції. 
До функцій відділу маркетингу відносяться: 
- формування портфелів замовлень в об'ємах та номенклатурі відповідно до затвердженого річного 

плану виробництва; 
- збір інформації про конкурентів; 
- виявлення сильних і слабких сторін конкурентів; 
- проведення аналізу існуючих мереж збуту продукції; 
- визначення рівня конкуренції продукції, що випускається, тощо [3]. 
У бухгалтерії формуються фактичні дані про діяльність підприємства, які використовуються різними 

підрозділами для проведення ними відповідних аналітичних робіт. Особливе значення має облік витрат, за 
даними якого у внутрішньогосподарському обліку виконуються контрольно-аналітичні завдання з метою 
зниження операційних витрат. Облік витрат ведеться за замовленнями, місцями виникнення та статтями 
витрат. 

На підприємствах авіаційної промисловості не застосовується індивідуальний план рахунків 
внутрішньогосподарського обліку. Для отримання аналітичних даних в робочому плані рахунків передбачені 
аналітичні рахунки.  

Дії відділу організації праці та заробітної плати спрямовані на посилення матеріальній і моральній 
зацікавленості працівників у виконанні виробничих планів, договірних зобов'язань, підвищення ефективності 
виробництва та якості роботи, яка виконується. Основним завданням цього підрозділу є розробка показників 
оцінки результатів роботи співробітників та умов їх стимулювання [4]. 

По кожному напряму необхідно знайти відповіді на питання, які допоможуть сформувати основні 
показники в системі: 

1. Фінанси: Який прибуток планується отримати, прийнявши рішення про виконання замовлення? 
2. Покупці: Які вимоги клієнта стосовно замовлення необхідно виконати, щоб задовольнити його 

потреби? 
3. Внутрішні процеси: Які заходи необхідно провести на підприємстві для виконання конкретного 

замовлення? 
4. Кадри: Що необхідно зробити, щоб співробітники підприємства ефективно виконували свої обов'язки, 

які стосуються виконання конкретного замовлення? 
Висновок. Одним з головних недоліків існуючої системи внутрішньогосподарського обліку на підприємстві 

авіаційної промисловості є потреба менеджерів в інформації, придатної для якісного управління 
замовленнями (оскільки таке підприємство працює за замовленнями, тобто здійснює виготовлення продукції 
відповідно до специфікацій покупців). На наш погляд, вирішити це завдання можливо, застосувавши один з 
інструментів управлінського обліку – систему збалансованих показників. Ця система дозволить контролювати 
дії співробітників підприємства з чотирьох напрямів: фінанси; покупці; внутрішні процеси; кадри. 
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