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Шановні учасники 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Проблеми розвитку регіонів: промислові і економічні аспекти » 

яка присвячується 100-річчю Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Дозвольте привітати вас з початком роботи Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Проблеми розвитку регіонів: промислові і 

економічні аспекти», яка присвячується 100-річчю Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Проведення конференції є важливою подією в житті Первомайської 

філії цього провідного закладу вищої освіти України. Приємно відмітити, 

що сьогодні наш освітній заклад вкотре стане платформою для дискусій з 

надзвичайно актуальних питань, в обговоренні яких прийме участь широке 

коло науковців, дослідників, представників влади і бізнесу, студентської 

молоді. Цей захід являється ще одним упевненим кроком до реалізації 

стратегічних завдань розвитку регіонів, кроком на великому і не простому 

шляху до євроінтеграції в складних умовах розвитку  економіки України.  

Основною метою конференції є надання можливості науковцям 

навчальних закладів, здобувачам вищої освіти, фахівцям-практикам 

продемонструвати результати досліджень, запропонувати власне бачення 

вирішення різнопланових проблем розвитку регіонів в умовах сьогодення. 

Шановні учасники, наша конференція повинна зробити суттєвий 

внесок у покращення процесу досліджень у технічних та економічних 

напрямах  вітчизняної науки, сприяти вирішенню багатьох соціально-

економічних проблем, які потребують негайного розв’язання. 

Висловлюємо подяку всім учасникам конференції та бажаємо успіхів 

у роботі, творчої наснаги та невтомності в проведенні наукових 

досліджень і примноженні результатів. Нехай Ваші успіхи надихають на 

нові звершення та переконують нас, що українці житимуть у економічно 

розвинутій та стабільній державі. 

 

З повагою,  

директор Первомайської філії  

Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова, 

к.т.н., доцент                                                                                   С.М.Доценко 
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СЕКЦІЯ  

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

О.С. Каіров, д.т.н, професор, В.Я. Ошовський, к.т.н, доцент., м. 

Первомайськ, Первомайська філія Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

АНАЛІЗ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ КОЛИВАНЬ ШПИНДЕЛІВ 

ВЕРСТАТІВ ШЛІФУВАЛЬНОЇ ГРУПИ 
Дослідження зносостійкості ельборових кругів при  зовнішньому 

круглому шліфуванні переривчастих поверхонь багатолезових 

інструментів з швидкорізальної сталі показують, що підвищена витрата 

ельбора викликана ударним характером контакту шліфувального круга і 

зубів обробляємого інструменту в порівнянні зі шліфуванням суцільних 

поверхонь. При цьому разом з безпосередніми зіткненнями шліфувального 

круга і зуба заготовки виникають вторинні зіткнення, викликані 

коливальними явищами в верстатній системі в результаті її пружної 

деформації під впливом збудливої сили, періодичності процесу різання, 

биття шпинделів круга і заготовки. В екстремальних випадках можуть 

виникнути вимушені коливання в резонансі. 

Розрахункова схема шпинделя шліфувального круга являє собою 

двохопорну масивну консольну балку складної геометричної форми, що 

складається з n східчастих ділянок постійного поперечного перерізу. На 

кінцях балки розташовуються зосереджені маси шліфувального круга і 

приводного шківа, що мають інерцію повороту. У відповідних місцях 

розміщаються шарнірні опори. Заготовка закріплена в консольній оправці. 

Рішення задачі про власні коливання шпинделів шліфувального 

верстата виконується з використанням методу скінчених елементів (МСЕ). 

Для побудови уточнених математичних моделей вільних згинальних і 

крутильних коливань шпинделі моделюються з використанням 

тривимірних уточнених скінчених елементів (СЕ) зі змінними 

характеристиками [2]. Розв’язуючими функціями СЕ є проекції вектору 

переміщення на криволінійну систему координат, пов’язану з поверхнею 

шпинделя. 

Для виведення рівнянь коливань розглянутої механічної системи 

застосовується варіаційний принцип Лагранжа [1, 3], згідно з яким: 

0

















q

Э

q

Э

dt

d


                                                (1) 

де TПЭ   – функція Лагранжа;  

ТП,  – потенційна і кінетична енергії деформації і коливань 

шпинделя [1];  
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q  – вектор вузлових переміщень скінчено-елементної моделі. 

З умов стаціонарності функції Лагранжа (1) отримаємо систему 

розв’язувальних рівнянь вільних коливань без загасань досліджуваної 

пружної системи в переміщеннях: 

       0 qKqM  ,                                           (2)  

де  q ,  q  – вектори узагальнених вузлових прискорень и 

переміщень шпинделя.  

Матриці жорсткості та мас скінчено-елементної моделі шпинделя 

визначаються залежностями: 

       

V

T
dVBDBK ,                                             (3) 

     

V

T
dVNNM ,                                              (4) 

де     NDB ε  – матриця градієнтів СЕ;  

 εD  – матриця диференціальних операторів, отриманих на основі 

геометричних співвідношень Коши;  

 N  – матриця функцій форми, що визначає положення вузлів 

елемента;  

V – об’єм скінчено-елементної моделі; 

 D – матриця пружності. 

Розв’язок системи лінійних рівнянь (2) шукаємо у вигляді: 

    )(coso iii
tqq  ,                                                   (5) 

де  
i

qo  – власний i-ий вектор, що представляє амплітуду коливань 

на i-ій власній частоті (i-ту форму коливань);   

i  – власна i-та кругова частота; 

t – час; 

i  – зсув фаз для переміщень. 

Розв’язувальні рівняння коливань і напружено-деформованого стану 

шпинделя доповнюються граничними умовами, які залежать від виду 

закріплення шпинделя. 

Рівняння (2) з урахуванням залежності (5) приводяться до виду: 

       0o
2 

ii qKM                                                (6) 

Отриманий матричний вираз (6) являє собою систему однорідних 

лінійних алгебраїчних рівнянь, розв’язок яких визначає вектор власних 

частот і матрицю форм коливань шпинделя. Задача зводиться до 

обчислення матриць жорсткості  K  і мас  M  розглянутої механічної 

системи, які формуються з матриць жорсткості  )(eK  і мас  )(eM  
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складових її скінчених елементів. Власні частоти та вектори амплітуд 

коливань визначаються з використанням комбінованого алгоритму 

Хаусхолдера-QR-зворотних ітерацій [4]. 

Перевірка критичних станів, обумовлених дисбалансом шпинделів 

шліфувального круга і заготовки, виконується порівнянням розрахункових 

значень власних частот з частотами збудливої сили. При цьому 

найбільший практичний інтерес представляють нижчі частоти коливань 

досліджуваної механічної системи. Частота збудливої сили з урахуванням 

паспортних даних верстата не може перевищувати значень відповідно для 

шпинделя шліфувального круга к  і для шпинделя оброблюваної 

заготовки д . 

Проведене тестування розробленої методики свідчить про її 

ефективність і можливість використання для дослідження амплітудно-

частотних характеристик розглянутих механічних систем. 
Список використаної літератури 
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Харитонов Ю.М., д-р техн. наук, професор, Харитонов М.Ю.,  

м. Миколаїв,  Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова,Боровик В. І., м. Миколаїв,  ПАО НСЗ «Океан» 

МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ «СУХОГО ДОКУ» 

СУДНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ 

Актуальною проблемою регіонального розвитку є проблема 

відродження портів, суднобудування та судноремонту, про що свідчать 

відповідні законодавчі та нормативно-правові документи[1,2]. Проблема, 

перш за все, пов’язана з тим, що суднобудівні підприємства регіону за 

останні роки не мали відповідних до їх виробничих потужностей 

портфелю заказів та на теперішній час мають  значний фізичний знос 

основного виробничого обладнання, ресурсне забезпечення вирішення 

даної проблеми не задовольняє потребам виробництва, за своїми техніко-

технологічними показниками, існуючими технологіями суднобудівні та 

судноремонтні підприємства не відповідають сучасним вимогам. Існуюча  

потенційна можливість відродження суднобудування в Україні робить 

актуальною задачею будівництва нових суден різного класу, як морських , 

так і річкових. 

Виконаний аналіз досліджень довів, що одним з критичних 

елементів роботи суднобудівних та судноремонтних підприємств слід 
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вважати ефективність роботи «сухого» доку. Таким чином, завдання 

забезпечення ефективного функціонування «сухого» доку суднобудівного 

або судноремонтного підприємства є актуальним науково-прикладним 

завданням, яке може вирішуватися шляхом імітаційного моделювання. 

Ефективне впровадження методів та моделей теорії системотехніки в  

проектах розвитку суднобудівних та судноремонтних підприємств являє 

собою важливу науково-прикладну задачу, вирішення якої має 

загальнодержавне значення [3..5]. 

«Сухий» док суднобудівного заводу «Океан» являє собою 

залізобетонну камеру основні габарити якої становлять : довжина – 354м, 

ширина–60 м, глибина – 17,2 м. 

Розглянуті основні процеси функціонування «сухого» доку 

підприємства.Формування корпусів суден в сухому доці проводиться 

блочно-секційним методом. Вивід суден на воду проводиться шляхом 

прийому води в сухий док або в затоплювані частини доку. Вивід суден з 

доку проводиться буксирами. 

В основу імітаційного моделювання покладено інструкцію з 

виконання робіт в «сухому» доці, розроблену у відповідності до 

регламенту функціонування підприємства суднобудівного заводу «Океан». 

Моделювання функціонування «сухого» доку проводилось з 

використанням методу інверсних темплетов [5]. 

Розробка інверсних темплетов суден та плавзасобів виконувалася на 

підставі створеної бази даних, до якої були включені основні 

характеристики суден та плавзасобів різного цільового призначення. 

Програмне забезпечення прийняття рішень щодо формування 

проектів виробничих програм відбувалось на підставі   створених 

векторізованих версій «сухого» доку і основних елементів побудови або 

ремонту плав- засобів. 

На рис. 1 наведено фрагмент імітаційного моделювання 

завантаження «сухого» доку. В якості інверсних темплетов 

використовувалися образи залізничного порому на 25 залізничних вагонів  

проекту 002CNF01 та буксиру проекту ТG17. 
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Рис. 1 Фрагмент імітаційного моделювання завантаження «сухого» 

доку. Виробнича програма: 1 залізничний пором на 25 залізничних вагонів  

проекту 002CNF01 та 3 буксири проекту ТG17. 

В процесі створення моделей завантаження «сухого» доку було 

проведено визначення часу, який потрібен для формування розташування в 

ньому суден та плавзасобів.  

Використання зазначеної технології суттєво знижує терміни 

формування робочої програми та технологічної підготовки виробництва. 

Виконання  планувань за допомогою інверсних темплетов, розроблених в 

форматі електронних зображень забезпечує вирішення завдань 

ефективного функціонування «сухого» доку підприємства. 
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СЕКЦІЯ  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ 

 

Семенов М.М. доцент., Шаповалов  Ю.О. доцент, канд. тех. наук., 

Гревцов О.В., Костенко А.І. м. Миколаїв, Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕМБРАННИХ СИСТЕМ ВОДОПІДГОТОВКИ 

ДЛЯ СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ ОРГПРОТІЧОК І ПРОДУВНОЇ ВОДИ 

АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

Вступна частина. Безпечне і економічне ведення основного 

технологічного процесу на АЕС забезпечується в числі інших 

підтриманням оптимального водно-хімічного режиму в першому контурі з 

урахуванням конструкцій і матеріалів реактора, парогенератора, іншого 

обладнання та специфічності отримання енергії в реакторах типу ВВЕР за 

рахунок енергії ділення ядер. Оцінюючи працездатність першого контуру, 

слід звернути найсерйознішу увагу на проблеми корозії та зносу 

механічного обладнання контуру, утворення відкладень в активній зоні, 

цілісність оболонок ТВЕЛ, забруднення систем РУ. 

Присутність в теплоносії розчинних солей інтенсифікує корозійні 

процеси, підвищуючи електропровідність води. З розчинених мінеральних 

домішок найбільшу небезпеку становлять іони хлору і фтору, що 

перешкоджають утворенню захисної плівки і збільшують швидкість 

загальної корозії майже всіх металів. У поєднанні з киснем навіть невеликі 

концентрації хлоридів і фторидів викликають корозійне розтріскування 

напруженої аустенітної сталі марки Х18Н10Т, широко розповсюдженої в 

реакторобудуванні. Високі концентрації цих речовин також впливають на 

стійкість цирконію, так як за рахунок інтенсифікації утворення розчинного 

хлоридного (фторидного) комплексу з цирконієм збільшується пористість 

окисної плівки і знижуються її захисні властивості. Все це вимагає 

обмежити концентрацію хлоридів і фторидів в реакторній воді не більше 

0,1 мг/кг.  

Відкладення на поверхні ТВЕЛів АЕС внаслідок їх малої 

теплопровідності можуть привести до підвищення температури металу 

оболонки, а в граничному випадку - до перепалення оболонки. 

Відкладення навіть дуже малої товщини (близько 0,015-0,020 мм) на 

оболонках ТВЕЛ в місцях максимальних теплових потоків можуть також 

призвести до створення умов для зародження і розвитку осередків місцевої 

корозії. При багаторазовому опроміненні в активній зоні продуктів корозії 

конструкційних матеріалів, змитих з інших ділянок контуру, ускладняється 

доступ до утворювань у трубопроводах під час ремонту. 

Як видно з перерахованих проблем, основними завданнями водно-
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хімічних режимів реакторів типу ВВЕР є підтримання максимальної 

чистоти теплоносія, мінімізація швидкості корозії та запобігання 

відкладень в контурі з набором різних конструкційних матеріалів в умовах 

великих теплових потоків на ТВЕЛах, інтенсивного опромінення, 

присутності коригувальних добавок і радіолитичних газів. 

Все вищесказане вимагає розробки в проектах реакторних установок 

АЕС з ВВЕР систем спецводоочищення (СВО) теплоносія  першого 

контуру. При виборі методів очищення води від забруднень і радіонуклідів 

зазвичай виходять з цілого ряду вимог: економічних, радіаційної безпеки 

тощо 

Традиційно в системах очищення теплоносія першого контуру АЕС 

широко використовуються іонообмінні смоли. Система очищення 

оргпротічок і продувної води І контуру (СВО-2) реактора ВВЕР-1000 

також використовує іонообмінну смолу для очищення теплоносія. Згідно з 

проектом обладнання системи очищення оргпротічок і продувної води І 

контуру відмарковано латинськими літерами ТІ. 

Конструктивно система очищення оргпротічок і продувної води І 

контуру (рис.1) являє собою два абсолютно однакових ланцюжка, які 

складаються з двох паралельно включених катіонітових фільтрів, 

послідовно включеного аніонітного фільтра і пастки аніонітів. 

 

 

Рис. 1 Система очищення оргпротічок і продувної води І контуру. 1-

катіонітові фільтри; 2 - аніонітові фільтри; 3 – фільтр пастка іонітів; 4 – 

деаератор підживлення, 5 – підживлювальні насоси. 

 

Однак деяка кількість неонізованих домішок, що складаються зі 

з'єднань заліза, кремнію, алюмінію в комплексі з органічними речовинами 

можуть потрапляти в живильну воду системи. Потрапляючи в область 
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високих температур органічні сполуки піддаються термолізу з утворенням 

корозійноактивних продуктів і тим самим чинять згубний вплив на 

конструкційні матеріали [1]. 

В останні десятиліття в практику водопідготовки на енергетичних 

об'єктах стали впроваджуватися мембранні та електромембрані технології 

освітлення і знесолення води: зворотний осмос, ультрафільтрація та 

нанофільтрація. Основними проблемами, що перешкоджають широкому 

застосуванню мембранних технологій у водопідготовці, є необхідність 

застосування дорогих систем очистки та наявність концентратів, які 

необхідно утилізувати. 

Обидві проблеми взаємопов'язані: необхідність попереднього 

очищення викликана небезпекою утворення на мембранах відкладень 

зважених речовин і малорозчинних у воді солей (карбонату кальцію), а 

необхідність скидання великих витрат концентрату також визначається 

вмістом у ній солей кальцію, які при концентруванні випадають в осад. 

Проблема забруднення зворотньоосмотичних мембран в апаратах 

великою мірою визначається конструктивними особливостями 

мембранних каналів. Зараз розроблені нові конструкції мембранних 

апаратів з «відкритим каналом», конструкція яких виключає утворення 

«застійних зон», що викликають утворення на мембранах осадів 

малорозчинних у воді солей (карбонату кальцію). Застосування «відкритих 

каналів також запобігає накопиченню в каналах осадів зважених речовин, 

що викликають збільшення гідравлічного опору в апаратах [2, 3,4]. 

Застосування таких апаратів в схемах водопідготовки позбавляє 

необхідності застосування систем попереднього очищення для видалення з 

вихідної води колоїдних і зважених речовин і застосування реагентів 

(інгібіторів кристалоутворення) для запобігання утворення на мембранах 

осадів карбонату кальцію. 

Ціль роботи є вивчення можливості зменшення витрати концентрату 

за рахунок її багаторазового концентрування за допомогою 

електромембранних апаратів які шляхом рН-корекції зменшують 

потрапляння сульфатів і карбонатів. 

Основна частина. Застосування мембранних апаратів з «відкритим 

каналом» дає можливість концентрувати природну воду, перевищуючи 

межі розчинності сульфату і карбонату кальцію [3,4]. Основну складність у 

«посадці» карбонату кальцію на контактній масі полягає у створенні 

рушійної сили процесу кристалізації - пересичення розчину. Утворення 

карбонату кальцію залежить від вмісту у воді іонів кальцію карбонат-іонів. 

У свою чергу, концентрація у воді карбонат-іонів залежить від значення 

рН і стану карбонатної рівноваги. Тому вивчення швидкостей росту 

кристалів карбонату кальцію в пересичених розчинах ускладняються 

особливостями поведінки у воді карбонатної системи. Як було показано в 

роботах [4], внесення «затравочних» кристалів в розчин, пересичений з 
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карбонату кальцію, не викликає зростання кристалів. При утворенні 

карбонату кальцію зменшується концентрація карбонат іонів, що викликає 

зсув вуглекислотної рівноваги, зниження значення рН і зменшення 

значення пересичення. 

Швидкість осадження карбонату кальцію залежить також від 

швидкості проходження циркулюючого розчину концентрату через осад 

(часу контакту розчину з осадом) і від маси внесених у розчин 

«зародкових» кристалів і часу контакту, точніше, швидкості збільшення 

ступеня пересичення розчину при його концентруванні у 

зворотньоосмотичному апарату. 

Опис кінетики росту кристалічних осадів міститься в цілому ряді 

робіт [5, 6, 7]. Процесу зростання осаду завжди передує стадія 

зародкоутворення, яка складається в утворення певного числа зародків 

кристалів протягом певного індукційного періоду.  Ці зародки є «центрами 

кристалізації» - місцями подальшого зростання кристалів. Кількість 

зародків, які виникають в одиниці об'єму розчину - швидкість гомогенної 

кристалізації - залежить від ступеня пересичення розчину. У нашому 

випадку кількість «затравочних» кристалів, які виникають залежить від 

дози розчину NаОН, який додається в концентрат для осадження 

карбонату кальцію. У свою чергу, швидкість гетерогенної кристалізації - 

зростання кристалів - визначається величиною пересичення розчину. 

Отримані результати показують, що, використовуючи невелику кількість 

«затравочних» кристалів, можна домогтися осадження карбонату кальцію з 

концентрату без застосування реагентів в кількостях, які в 15-20 разів 

перевищують масу затравки за допомогою рН-коректора. Відмінною 

рисою нової запропонованої технології є використання мембранного 

переносу як «рушійної сили» процесу осадження карбонату кальцію. 

Схожий процес відбувається в застійних зонах зворотньоосмотичних 

апаратів, де вихідна вода концентрується в десятки разів. При цьому 

виникають високі значення пересичення розчину по карбонату кальцію, 

що викликає «спонтанне» гомогенне зародкоутворення і подальше 

зростання кристалів. Таким чином, лужний розчин NаОН, в новій 

технології не використовується для створення умов для випадання 

карбонату кальцію з води (як при реагентном пом'якшенні, коли доза лугу 

еквівалентна видаляється жорсткості), а використовується рН-коректор, 

який і «ініціює» гомогенне зародкоутворення. Високі значення пересичень, 

таким чином, досягаються при постійному концентрурованні вихідної 

води. 

Джерела економічного і екологічного ефекту полягають у 

відсутності концентрованих сольових стоків, які не можуть бути скинуті в 

міську каналізацію.  У разі застосування мембранних методів зворотного 

осмосу і нанофільтрації для водопідготовки, солевміст концентрату не 

перевищує значення 1000 мг/л, що допускає скидання його в міську 
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каналізацію.  Проте, при використанні мембранних систем для підготовки 

води витрати концентрату можуть мати високі значення. 

Використання розробленої технології осадження карбонату кальцію 

на затравки (рис.2) дозволяє розробити комплексну систему підготовки 

води для систем очищення оргпротічок і продувочної води атомних 

електростанцій. 
 

 

 

Рис 2. Пропонована схема знесолення з використанням мембранних 

апаратів з «відкритим каналом» та рН - коректором: 

 1 - мембранні апарати з «відкритим каналом»;  2 - мембранні 

елементи другого ступеня;  3 - насоси високого тиску;  4 - бак збору 

фільтрату першого ступеня;  5 - бак збору промивних вод;  6 - фільтр 

змішаної дії;  7 - бак збору регенераційних розчинів;  8 - насоси;  9 - насос 

установки нанофільтрації;  10 - апарати нанофільтрації;  11 - Рн -коректор 

суміщений з реактором осадження карбонату кальцію 

Висновок. Запропоновано технологію утилізації концентрату, що 

складається в осадженні надлишкових солей жорсткості, які міститься в 

концентраті, на «затравці» і в подальшому змішувані з фільтратом. При 

цьому отримується вода, що має менший солевміст і жорсткість на 

величину, еквівалентну кількості випавшого на «затравці» карбонату 

кальцію. 

Відмінною рисою нової технології від традиційних технологій 

пом'якшення методами вапнування і Nа-катіонування, а також «класичної» 

технології зворотного осмосу, є відсутність дорогих реагентів і стоків, які 

створюють екологічні проблеми. 
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Євстигнєєв Ю. В., аспірант кафедри ТТ і СПУ, Лейбович Л. І., к. т. н, 

доцент кафедри ТТ і СПУ. Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова, Анастасенко С.М. к.т.н., 

Первомайська філія Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

СТЕНД ДОСЛІДЖЕНЬ ПАЛИВО-ВОДНЕВОЇ СУМІШІ У 

ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ  ВИСОКОЇ НАПРУГИ 

Актуальними проблемами нашого часу є екологічна безпека та 

енергозбереження. Методи вирішення цих проблем тісно пов’язане одне з 

одним, це підвищення якості палива та зниження витрат і втрат паливо-

енергетичних ресурсів в процесі їх використання. 

При експлуатації суднових ДВЗ зазвичай використовується важке 

паливо з в’язкістю 180 або 360 cSt. При підготовці палива еред ДВЗ велика 

витрати тепла йде на підігрів палива  Це пов’язане з тим, що для якісного 

розпилювання на форсунки треба подавати паливо з в'язкістю 20 cSt. [2]. 

Використання важкого палива і  деяких сортів дизельних палив (ДТ)  

стримується через труднощі доведення їх властивостей до необхідних 

показників. Найбільш важко без підігріву досягнуті потрібні   показники 

температури спалаху і граничної температура фільтрування. 

Один із способів часткового видалення високоплавких н-алканів це 

депарафінізація ДП в електричних полях високої напруги [1, 3]. Її 

проводять у присутності депресорних присадок (ДеП) (активаторів) та 

інших присадок, що виконують роль соактіваторов, які індукують на 

поверхні дисперсних частинок твердих вуглеводнів електрокінетичний 

потенціал (ЕП), забезпечуючи їх переміщення в міжелектродному 

просторі. Крім того, ДеП знижують температуру застигання, вихідних 

нафтопродуктів, знижуючи їх структурну в'язкість і забезпечуючи більш 
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високу рухливість дисперсних частинок в електричному полі. 

На нашу думку вплив електричного розряду великої енергії на 

паливо-водневу суміш дозволить покращити фізико-хімічні властивості 

палива. Для вивчення процесів покращення фізико-хімічних властивостей 

палив за рахунок впливу електричного поля високої напруги було   

розроблено  спеціальних стенд, схема якого показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципова схема стенду. 

1 – реактор водню, 2 – датчик тиску, 3 – розрядник, 4 – віскозиметр, 

5 – ємність з паливом, 6 – підігрівач, 7 – циркуляційний насос, 8 – пристрій 

дозування водню, 9 – водяний рівень водню, 10 – водяний рівень кисню. 

 

Принцип дії стенду. В ємність 5 заливається паливо таким чином 

щоб в ній не залишилось вільного повітряного об’єму. Кількість палива що 

заливається 1200±10 мл. В ємність вбудовані: підігрівач 6, датчик 

температури для підтримки температури палива на заданому рівні. Паливо 

в системі циркулює за допомогою відцентрового насосу 7. Водень 

дозується систему дискретно по 10±0,1 мл за допомогою пристрою 8. 

Завершення процесу насичення палива воднем визначалося за часом 

розчинення останньої дози в об'ємі 10±0,1 мл. Необхідний об’єм водню 

підтримується за допомогою датчика тиску 2 та водяного рівня водню 9. 

Після закінчення процесу насичення паливо потравляє на розрядник 3. 

Вимірювання в’язкості палива проводиться на віскозиметрі 5.  

Висока напруга електричного поля на розряднику 3  забезпечується 

спеціальним генератором  на  основі  трансформатору високої  напруги  та   
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випрямляча високовольтного змінного електричного струму.    

         Вихідна напруга, В                             10 000 … 50 000.    

         Поживна потужність, Вт                                 45 ... 50. 

         Температура повітря у 

         зони розрядника, 
о
С,                                           до 50.  

Загальний вигляд пульта управління високовольтним блоком 

представлений на рис. 2. 

 

         Кнопка «Старт» 

 

         Кнопка включення    

          розрядника 

           

 

 

 

    Контроль напруги і струму                 Контроль температури і часу  

Рис.  2  Панель управління високовольтним генератором 

Таке виконання блоку управління генерацією високої напруги 

електричного поля дозволяє попередити виникнення аварійної ситуації в 

зоні розміщення розрядника. І повністю відключити  електричний струм  у 

всьому досліднічеському  стенді.  
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Шаповалов  Ю.О. доцент, канд. техн. наук, Семенов М.М. доцент, 

Смілянець І.Ф., Прокопенко Ю.В., м. Миколаїв, Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

СУПЕРГІДРОФОБНИХ МАТЕРІАЛІВ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ 

Вступна частина. Відомо, що листя лотоса, мають властивості 

абсолютного незмочування. Краплі легко стікають з таких поверхонь 

навіть, якщо вони покриті брудною водою або пилом.  Такі властивості 

листя лотоса можуть бути застосовані в процесі використання різних 

функціональних матеріалів для зменшення тертя потоку рідини, 

підвищення теплопровідності, перешкоди обростання і відкладень [1-5]. 

Змочуваність поверхні характеризується кутом контакту (крайовим кутом).  

Гідрофільна поверхня має крайовий кут менше 90
0
 (рис. 1, а).  Гідрофобна 

- більше 90
0
 (рис. 1, б).  Поверхні, що мають крайовий кут більше 150

0
 – це 

супергідрофобні (рис. 1, в). 

 

 

Рис. 1 - Крайовий кут на гідрофільній (а), гидрофобной (б) і 

супергідрофобній (в) поверхнях. 

Супергідрофобність залежить від характеристик, мікро / 

нанорельєфу, поверхневої енергії і хімічного складу речовини поверхні. 

Розрізняють два стану крапель води на твердій поверхні: стан 

Вентцеля (рис. 2, а) і стан Кассі-Бакстера (рис. 2, б) [6].  У стані Вентцеля 

вода проникає в структуровану поверхню, краплі стають шипоподібні, що 

не дає їм легко скочуватися.  У стані Кассі-Бакстера рідина лежить зверху 

структурованої поверхні з газовим шаром.  Цей газовий зазор є 

ефективною кордоном, що забезпечує ковзання краплі на рідинно-газової 

кордоні розділу. 
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Рис. 2 - Стани Вентцеля (а) і Кассі-Бакстера (б) [6] 

К. Йао, Ю. Сонг, Л. Джіанг виділяють ключові фактори, що 

впливають на супергідрофобність поверхні: мікро/наноструктури, 

ієрархічні структури, покриття з низькою поверхневою енергією, які 

забезпечують велике відношення поверхні до об'єму мікрофлюїдного 

пристрою, що впливають на поведінку і значно збільшують втрати тиску 

потоку на поверхню. Ці чинники використовуються при виготовленні 

супергідрофобних поверхонь на різних субстратах металу, які поступово 

застосовуються в промисловості та побуті [7]. 

Ціль роботи.  

Огляд фізичних механізмів появи ефекту абсолютного 

незмочування, а також вивчення сучасного стану проблеми створення і 

практичного застосування супергідрофобних поверхонь. 

Основна частина. Як відомо основні завдання сучасної енергетики 

вирішуються в наступних областях:  

– Первинні джерела енергії.  

– Виробництво і перетворення енергії.  

– Поширення енергії.  

– Зберігання енергії.  

– Використання енергії.  

У кожній з п'яти областей енергетики, в їх вирішенні, у підвищенні 

їх ефективності знаходить в даний час, і буде знаходити ще більш широке 

використання в майбутньому застосування супергідрофобних поверхонь.  

Первинні джерела енергії.  

Фотовольтаїка: нанооптимізація (ефективність) сонячних панелей 

(покриття шаром барвників, які здатні до самоочищення).  

Енергія вітру: порожнини пропелера з антикорозійними покриттями.  

Геотермальні джерела: нанопокриття зносостійких пристроів 

бурильних установок.  

Використання енергії хвиль припливу: корозійностійкі покриття.  

Непоновлювані джерела (копалини), вугілля, нафта, газ: погодостійкі 

і корозійностійкі покриття зносостійких бурильних установок. 

Атомна енергія: нанокомпозити для захисту персоналу від радіації. 

Виробництво енергії.  
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Газові турбіни: захист від корозії і термодеструкції лопаток турбіни 

(інтерметалеві нанопокриття, підвищення ефективності роботи 

електростанцій).  

Термоелектрика: наноструктуровані компаунди, наностержні, 

використання вторинного тепла для персонального користування.  

Виробництво водню: нанокатализатори, нанофотоніка, нові 

нанотехнології, фотоелектрика.  

Двигуни внутрішнього згоряння: зносо - та корозійностійкі 

нанопокриття для захисту деталей двигуна.  

Електромотори: нанокомпозити для надпровідності компонентів в 

електромоторах, наприклад електродвигунів суден.  

Поширення енергії.  

Передача енергії: високовольтні лінії з нанонаповнювачами для 

електроізоляторів, які відторгають воду і тому не замерзають при низьких 

температурах.  

Зберігання енергії.  

Резервуари для палива: нанокомпозитні матеріали для зниження 

випаровування вуглеводнів.  

Теплова енергія: матеріали з «пам'яттю» форми для кондиціонування 

будівель.  

Адсорбційне зберігання: нанопористі матеріали (цеоліти) для 

неруйнівного зберігання тепла в будівлях і теплових мережах.  

Використання енергії.  

Теплоізоляція: нанопористі піни і гелі, аерогелі, полімерні піни для 

теплоізоляції будівель.  

Перетворення первинних джерел в різні види енергії. 

Перетворення первинних джерел енергії в електричну, теплову та 

кінетичну вимагає підвищення ефективності, яка далеко не завжди висока.  

При цьому необхідно ще і не збільшувати викид вуглекислого газу в 

атмосферу, що найбільш актуально при спалюванні газу і на парових 

електростанціях.  Підвищення ефективності перетворень енергії вимагає 

істотного підвищення температури і, отже, підвищення термостійкості 

лопаток турбін, зниження ваги частин турбін (матеріал зі сплаву титану і 

алюмінію). 

З короткого викладу можливих варіантів використання властивостей 

супергідрофобних поверхонь в енергетиці в даний час і в майбутньому, 

слід визначити, що це можливо у всіх областях виробництва, поширення, 

зберігання та використання всіх видів енергії, виробленої з 

невідновлюваних і відновлюваних джерел. У традиційних джерелах енергії 

(корисні копалини, атомна енергетика) і в альтернативних поновлюваних 

джерелах починають використовувати нанотехнології в різній формі.  

Можна буде прогнозувати практичне розширення супергідрофобних 

поверхонь у майбутньому. Так, покриття супергідрофобними матеріалами 
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для погодостійких бурильних установок дозволяють оптимізувати та 

підвищити ефективність при видобутку нафти, газу та геотермальної 

енергетики. Супергідрофобні матеріали можна застосовувати для захисту 

від погоди і корозії різних пристроїв у всіх випадках експлуатації 

установок на відкритому повітрі і в воді. Супергідрофобні матеріали 

відіграють важливу роль у всіх напрямках енергетики, що використовує 

сонячну енергію (гнучка фотовольтаїка з антирефлекторним 

нанопокриттям на основі кремнію, барвників, полімерів). 

Середньостроковий прогноз підвищення ефективності використання 

супергідрофобних матеріали в удосконаленні первинних джерел енергії на 

10%, довгостроковий - на 60%. 

Висновок. У тезах основна увага приділена фізичним принципам 

виникнення супергідрофобних поверхонь. Визначено, що незважаючи на 

вивчення і отримання супергідрофобних поверхонь за останні п'ятнадцять 

років досягли великих успіхів, багато проблем, пов'язаних з досягненням 

реальних технологічних застосувань, чекають свого вирішення. Необхідно 

провести ретельну перевірку механічної і термодинамічної стійкості 

супергідрофобного стану в реальних умовах експлуатації В процесі 

пошуку застосувань супергідрофобних поверхонь слід розглянути вартість 

виготовлення в великих масштабах і виділити більш економічні, 

однокрокові альтернативи.  В майбутньому тісне і пряме співробітництво 

між дослідниками з різних галузей науки і промисловості буде сприяти 

створенню більш надійних застосувань водовідштовхувальних 

структурованих поверхонь. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

СУДНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ 

Економічність систем водопостачання та водовідведення(СВВ) 

залежить від багатьох факторів та визначалась раніше у процесі 

проектування як результат комплексного рішення низькі окремих задач. 

При цьому, внаслідок великої кількості варіантних розрахунків деякі 

рішення приймалися на основі практичного досвіду, а  деякі особливості 

підприємства не враховувалися. Це призводило до будови СВВ з 

неоптимальним складом обладнання, а також здороженню будови та 

підвищених витрат при експлуатації. 

Одним з напрямків вирішення цієї проблеми слід вважати розробку і 

впровадження в практику формування та реалізації проектів схем 

водопостачання та водовідведення сучасних методів та моделей 

системотехніки, які враховують особливості життєвого циклу 

підприємства. 

Ефективне впровадження методів і моделей теорії системотехніки в 

проектах будови та реконструкції СВВ суднобудівних та судноремонтних 

підприємств являє собою важливу науково-прикладну задачу, вирішення 

якої забезпечить значну економію коштів, зниження споживання 

енергоресурсів та зменшення викидів шкідливих речовин [1, 2].  

Визнаним інструментом оцінки поточного стану СВВ суднобудівних 

підприємств, а також їх моделювання служать електронні моделі, тому 

формування та реалізація проектів щодо СВВ на підставі імітаційного 

моделювання є актуальним науково-прикладним завданням. 

Методика побудови імітаційних гідравлічних моделей (частина 

загальної електронної моделі) систем водопостачання і водовідведення 

включає в себе наступні етапи [3]: 

1. Формування розрахункової схеми моделі. 

2. Визначення витратної характеристики моделі. 

3. Калібрування гідравлічної моделі мережі. 

Наводяться результати досліджень щодо основних технологічних 

процесів у суднобудівному та судноремонтному виробництві, а також 

обсяги водоспоживання по основних технологічних процесах, можливі  

потреби води на господарсько-побутові цілі. 

Для розрахунків була сформована система обмежень, незмінних та 

залежних факторів від завантаження підприємства до яких увійшли: 

– існуючі обмеження щодо прокладання труб в умовах щільної 

забудови території заводу; 

– точки підключення технологічного обладнання та водорозбірних 

приладів для побутових потреб; 
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– об'єми споживання води технологічним обладнанням з графіками 

споживання (в залежності від типу обладнання ці величини можуть бути 

умовно постійними, або залежними від завантаження обладнання); 

– об'єми споживання питної води на побутові потреби; 

– вимоги щодо улаштування пожежного трубопроводу, якщо він є 

об'єднаним з питним та ін. 

Множина можливих схем була поділена на групи за принципом, що 

зміни у групі не впливають суттєво на гідравлічний режим, тобто 

гідравлічний режим для даної групи по більшості основних ділянок 

подібний. Потім з групи обиралася найбільш ефективна схема для 

подальшого аналізу та порівняння з іншими схемами. На рисунках 1а, 1б, 

1в  наведені схеми питної води суднобудівного підприємства, що 

порівнювалися між собою на заключному етапі імітаційного моделювання. 

Результати зіставлення варіантів наведені у таблиці 1. Вартість 

електроенергії у розрахунках прийнята 2,4 грн. за кВт.год  без ПДВ, 

нормативний коефіцієнт економічної ефективності прийнято 0,15. 

 

  
                       а)                                                       б) 

 

                       в) 
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Рис. 1  Розрахункова схема мереж питної води суднобудівного заводу 
 

Таблиця 1.  Результати зіставлення варіантів проектів  модернізації  мережі 

питної води суднобудівного підприємства 

Показник 
Значення показника 

Схема №1 Схема №2 Схема №3 

Вартість 

будівництва, млн. 

грн. 

6,08 6,44 6,28 

Питома витрата 

електроенергії, 

кВт∙год/м
3
 

1,26 1,04 1,11 

Витрати на 

експлуатацію 

системи за рік, млн. 

грн. 

3,614 2,983 3,183 

Приведені витрати, 

млн. грн. 
4,526 3,949 4,125 

 

Практичне використання розробленої імітаційної моделі 

функціонування систем водопостачання та водовідведення з урахуванням 

впливу невизначеності та несталого завантаження підприємства забезпечує 

вирішення питань попереднього оцінювання схемних рішень щодо 

проектів побудови та реконструкції систем водопостачання та 

водовідведення суднобудівного заводу.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХФАЗНЫХ 

ЗАКРЫТЫХ ТЕРМОСИФОНОВ ДЛЯ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ КОТЛОВ 

Котельные агрегаты малой мощности паропроизводительностью до 

20 т/ч типов ДЕ, КЕ, ДКВР оборудуют чугунными экономайзерами [1]. 

Такие экономайзеры отличаются высокой ценой, большой массой и 

габаритами. Например, масса чугунного экономайзера ЭП-2-236, 

устанавливаемого за котельными агрегатами ДКВР-6,5-13 ГМ, составляет 

7660 кг. Экономайзеры собирают из оребренных труб, подверженных 

значительному загрязнению, а при использовании серосодержащих топлив 

– низкотемпературной сернистой коррозии. Недостатком экономайзеров 

является сложность обеспечения газоплотности их конструкции. В 

результате этого присосы воздуха в газоход часто превышают 10 %, что 

снижает эффективность работы котлов. 

Перспективным решением для снижения массогабаритных 

показателей и повышения надежности котельных экономайзеров может 

быть выполнение их поверхности нагрева из  двухфазных 

гравитационных закрытых термосифонов. Такой термосифон состоит 

из вакуумированной герметичной трубы, частично заполненной 

рабочей жидкостью (рис. 1) [2, 3]. 

 
Рис. 1. Двухфазный гравитационный  закрытый термосифона. 

 

При подводе теплоты к зоне нагрева (испарителю) рабочая жидкость 

начинает кипеть, образующийся пар движется в зону конденсации 

(конденсатор), где конденсируется на стенках, отдавая теплоту фазового 

перехода охлаждающей среде. Конденсат под действием гравитационных 
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(или других массовых сил) движется в испаритель. В транспортной зоне 

обычно создаются адиабатные условия, т.е. теплота не подводится и не 

отводится через стенки. Благодаря надежности работы и высокой тепловой 

эффективности термосифоны находят широкое применение для 

утилизации теплоты отходящих газов печей и тепловых двигателей, 

охлаждения электродвигателей, трансформаторов и атомных реакторов, а 

также в солнечной энергетике и системах охлаждения электроники. 

Анализ литературы показал, что большинство работ посвящено 

исследованию термосифонов длиной до 1 м  в условиях электрического 

обогрева (граничных условий второго рода). Литературных данных 

недостаточно для прогнозирования возможности использования закрытых 

двухфазных гравитационных термосифонов в конструкции котельных 

экономайзеров. 

Цель работы – исследование работоспособности и тепловой 

эффективности закрытых двухфазных гравитационных термосифонов в 

режимных условиях, характерных для экономайзеров котельных агрегатов 

малой мощности. 

Исследование тепловой эффективности и рабочих процессов в 

термосифоне выполнено на экспериментальном стенде, схема которого 

представлена на рис. 2.  

К верхней части рабочего участка присоединен трехходовой клапан 

для заправки термосифона рабочей жидкостью,  его вакуумирования и 

присоединения мановакууметра. В качестве рабочей жидкости 

использовалась дистиллированная вода. Вакуумирование термосифона 

осуществлялось выпариванием рабочей жидкости. Процесс 

вакуумирования продолжался до появления струи пара, выходящей через 

клапан. После конденсации пара остаточное давление составляло 5 кПа. 

Степень заполнения принята 30 % согласно рекомендациям [17-20, 28].  

Исследования проводились в режимных условиях работы 

экономайзеров котельных агрегатов малой мощности: температура 

питательной воды после атмосферного деаэратора 100 
о
С, а продуктов 

сгорания за котлами типов ДКВР и ДЕ (перед экономайзерами), 

работающими на мазуте, 290…310 
о
С на номинальной нагрузке [1]. 

Обогрев термосифона осуществлялся воздухом.  
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Рис. 2. Экспериментальний стенд для исследования термосифонов. 
 

Результаты исследования 

В исследуемом интервале режимных параметров тепловая мощность 

термосифона  изменяется в диапазоне 350…990 Вт, рис. 3. Плотность 

теплового потока в зоне кипения составляла 2192…6572 Вт/м
2
, а в зоне 

конденсации –  6963…19720 Вт/м
2
. При таких тепловых нагрузках 

ограничений теплопереноса не наблюдалось. При плотностях теплового 

потока в зоне кипения более 3000 Вт/м
2
 работа термосифона 

сопровождалась шумовым эффектом, что свидетельствовало о гейзерном 

режиме кипения. Кроме температуры теплоносителя (воздуха), большое 

влияние на теплоперенос термосифона оказывает режим охлаждения зоны 

конденсации, в частности, расход охлаждающей воды и ее температура. С 

увеличением расхода охлаждающей воды при неизменных температурах 

воздуха и воды тепловая мощность термосифона увеличивается, рис. 4. 

Рост температуры охлаждающей воды приводит к снижению тепловой 

мощности термосифона, рис. 5. 

С увеличением температуры воздуха от 192 до 308 
о
С средняя 

температура насыщения увеличивается от 116 до 134 
о
С (расход и 

температура охлаждающей воды 0.028 кг/с и 97 
о
С). Соответствующее 
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давление насыщения увеличивается от 1.74·10
5
 до 3.1·10

5
 Па. 

 

 

 

1 –  
вх
водt = 60 

о
С; 2 –

вх
водt = 80 

о
С; 3 – 

вх
водt = 

100 
о
С.  

Рис. 3. Зависимость тепловой 

мощности термосифона от 

температуры воздуха  

(
водG =°0.028°кг/с).  

 

 

1 –  
вх
водt = 60 

о
С; 2 –

вх
водt = 80 

о
С; 3 – 

вх
водt = 

100 
о
С.  

Рис. 4. Зависимость тепловой 

мощности термосифона от расхода 

охлаждающей воды (
вх
возt = 288 

о
С). 

 

 
1 – Gвод = 0.028 кг/с; 2 – Gвод = 0.020 кг/с; 3 – Gвод = 0.012 кг/с. 

Рис. 5. Зависимость тепловой мощности термосифона от температуры 

воды (
вх
возt = 288 

о
С). 

 

Температура точки росы определялась по эмпирической формуле 

[29],
о
С, 

3 р
н

р
л

3SOH
р 10242 QStt s  , 

где ts – температура насыщения водяных паров, соответствующая их 

парциальному  давлению в продуктах сгорания; 
р
лS – содержание летучей 

серы на рабочую массу, %;  
р
нQ – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг. 

При максимальной температуре воды 97 
о
С и воздуха 308 

о
С 
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температура стенки термосифона превышает точку росы как для 

сернистого (112 
о
С), так и для высокосернистого мазутов (129 

о
С),  что 

достаточно для предотвращения низкотемпературной коррозии. Только 

при минимальной температуре воздуха 192 
о
С температура стенки 

термосифона меньше точки росы для высокосернистого мазута.  

Заключение 

1. Проведены визуальные исследования процесса кипения рабочей 

жидкости (воды) внутри кварцевого термосифона общей длиной 1.5 м 

(длина испарителя 1.0 м и конденсатора 0.5 м) в условиях электрического 

обогрева при степени заполнения 20…40 %. Установлено, что при 

тепловой нагрузке q < 3 кВт /м
2
 наблюдается беспульсационный режим 

кипения, а при большей – пульсационный. 

2. Исследована работоспособность и тепловая эффективность 

одиночного термосифона общей длиной 2.0 м и внутренним диметром 

0.028 м (длина зоны кипения 1.5 м) в режимных условиях котельных 

экономайзеров. Установлено, что тепловая мощность термосифона 

изменяется в диапазоне 350…990 Вт. При этом ограничений 

теплопереноса не наблюдалось. 

3. Показано, что температура стенки термосифона превышает точку 

росы как для сернистого, так и для высокосернистого мазутов, что 

достаточно для предотвращения низкотемпературной коррозии.  

4. Показано, что экспериментальные значения коэффициентов 

теплоотдачи в зоне кипения и конденсации  хорошо согласуются с 

литературными данными. 
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Макарова 

ПРОЕКТ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СТАНЦІЇ У МІСТІ 

ЮЖНОУКРАЇНСЬКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТАШЛИЦЬКОГО 

ВОДОСХОВИЩА ЯК ДЖЕРЕЛА ТЕПЛА 

В даному проекті запропоновано використання тепла води 

водосховища для опалення адміністративної будівлі, розташованої на 

березі ставка-охолоджувача. Опалювальна площа будівлі становить 1574 

м
2
, а загальний об’єм  16520 м

3
. Теплове навантаження системи опалення 

150 кВт. Метою проекту є забезпечення  даної будівлі ефективним 

опаленням в зимовий період року за меншими тарифами, і, відповідно, за 

менші кошти, ніж може забезпечити Южноукраїнська атомна 

електростанція. 

Для забезпечення системи теплопостачання будівлі на березі ставка 

охолоджувача буде побудована модульна станція, що складатиметься з 

двох  теплових насосів ТН-110 типу "вода-вода". Тепловий насос 

триконтурний буде використовувати воду Ташлицького водосховища як 

відновлюване незалежне джерело теплової енергії для нагріву фреону у 

теплообмінниках (випарниках) з метою переходу його у газоподібний стан 

для подальшого стиснення компресорною установкою і підвищення його 

температури до температури системи опалення (70 С), щоб забезпечити 

його безконтактний теплообмін (в теплообміннику-конденсаторі) з водою 

двотрубної горизонтальної системи водяного опалення будівлі з нижнім 

розведенням. 

Кожен тепловий насос містить у собі випарник, компресор і 

конденсатор, а також насоси для перекачування теплоносіїв. Модульна 

теплонасосна станція буде мати електричне живлення від атомної 

електростанції за наступним тарифом на електроенергію: 1,176 грн/кВтгод 

(березень 2020, м. Южноукраїнськ). Основне споживання буде припадати 

на нічний час, вартість тарифу в який становить 25% від денного.  

Споживання електричної енергії в нічний час допоможе додатково 

завантажити реактори електростанції, що недостатньо завантажені по 

потужності в цей час доби. Орієнтовна ціна за 1 Гкал теплоенергії 

становитиме 100 грн, що майже у 2,5 рази менше за нинішню. 

Важливим критерієм економічного розрахунку є визначення строку 

окупності усієї установки. Як правило, ця операція виконується на основі 

проектних розрахунків і надає відомості про доцільність використання 

теплонасосної установки у кожному окремому випадку. В загальному 

випадку економічний аналіз може бути виконаний у наступній 

послідовності: 

По-перше, визначається економія наявних витрат в процесі 

експлуатації теплонасосної установки: 
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Е = 𝑄оп ∙  
Тт

𝜂
−

Те

𝑘
  , грн , 

де: Тт = 242,34 
грн

Гкал
    діючий тариф на традиційне опалення (вода); 

Те = 1,176 
грн

кВт∙год
 – діючий тариф на електроенергію; 

𝑘 = 4 – ККД (СОР) теплового насосу 

𝜂 = 0,8 – ККД традиційної системи опалення; 

𝑄оп – кількість теплової енергії, необхідної для опалення при 

використанні теплових насосів за період усього опалювального сезону. 

Цей параметр може бути визначений зі співвідношення: 

𝑄оп =
24 ∙ 𝑁оп ∙ 𝐷 ∙ 10−3

𝑡вн − 𝑡зов

, кВт 

де: 𝑁оп = 150 000 Вт – потужність системи опалення; 

𝐷 = 3056 ℃ ∙ діб – кількість градусо-діб за весь опалювальний 

період; 

𝑡вн = 16 ℃ – середня температура внутрішнього повітря 

приміщення; 

𝑡зов = 0,9 ℃   середня температура зовнішнього повітря. 

𝑄оп =
24 ∙ 150000 ∙ 3056 ∙ 10−3

16 − 0,9
= 728590  кВт 

Е = 728590 ∙  
242,34

0,8
−

1,176

4
 = 220 491 735,80 грн 

Далі необхідно розрахувати рівень капітальних затрат на купівлю і 

встановлення (разом із супутніми заходами) необхідного теплового насоса. 

Це можна зробити за наступною формулою: 

К = 0,9 ∙ В ∙ 𝑁оп , грн 

де: К – капітальні затрати, грн; 

В = 27 
грн

𝑈𝑆𝐷
 – курс валюти; 

𝑁оп= потужність системи опалення Вт. 

К = 0,9 ∙ 27 ∙ 150000 = 3645000 грн 

Тоді орієнтовний строк окупності альтернативної системи опалення 

на базі використання теплових насосів може бути визначений за 

формулою: 

С =
0,45 ∙ 𝐾

Тт

𝜂
−

Те

𝑘

=
0,45 ∙ 2088

242,34
0,8

−
1,176

4

= 6,9 років 

Таким чином може бути визначена основна величина економічного 

розрахунку. Однак застосування сучасних теплових насосів у системах 

опалення здатне принести і некомерційну вигоду своїм користувачам. Так, 

використання представлених теплогенераторів дозволяє зробити об’єкт 

нерухомості автономним і енергонезалежним.  Не варто також забувати і 

про екологічну складову, оскільки під час роботи теплових насосів не 
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виділяються жодні шкідливі речовини у навколишнє середовище. Подібні 

системи безпечні та надійні, причому можуть використовуватися як в 

моновалентному режимі, так і слугувати додатковим джерелом теплової 

енергії. Безумовно варто відмітити престижність застосування теплових 

насосів у комплексі з високотехнологічними системами управління. 
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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В регіонах України продовжується зростання споживання 

скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), що пов'язане з його  відносно 

невисокою ціною для застосування в побуті і промисловості, а також 

високими показниками економічності та прийнятними показниками 

екологічності. Так, споживання скрапленого вуглеводневого газу в Україні 

в 2019 році збільшилося на 11,1%, в порівнянні з 2018 роком, до 2,03 млн. 

т. [1,2] 

 
Рис 1. Динаміка використання скрапленого газу(пропан-бутан) 

З метою формування проектів та програм модернізації регіональних  

систем енергозабезпечення , які використовують  СВГ, необхідно 

2019 р 

2018 р 
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визначити інформаційні складові  існуючих систем зберігання, в тому 

числі засоби і методи вимірювання обсягів зберігання СВГ.  

На сьогоднішній день на Україні щодо використання СВГ діють 

ДСТУ 4047–2001 та ДСТУ 27578–87. Ці стандарти регламентують загальні 

технічні вимоги до СВГ, проте у них відсутні вимоги до точності обліку 

даного продукту. Загалом ці вимоги встановлені у «Інструкції про порядок 

приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених 

для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту» 

(Інструкція), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики 

України № 332 від 03.06.2002 р.  

На даний час в Україні діє ДСТУ 7094:2009, згідно якого передбачені 

наступні методики виконання вимірювань (МВВ): 

- прямий метод статичних вимірювань (зважування); 

- прямий метод динамічних вимірювань (застосування масоміра 

в трубопроводі); 

- непрямий метод статичних вимірювань (визначення маси за 

результатами вимірювань параметрів СВГ в резервуарах); 

- непрямий метод динамічних вимірювань (визначення маси з 

вимірювань об'єму та густини в трубопроводі). 

Розглянуто непрямий метод статичних вимірювань, який полягає у 

визначенні маси СВГ, що знаходяться в резервуарах, за результатами 

вимірювань наступних параметрів: 

- рівень СВГ, що визначається стаціонарними рівнемірами або 

іншими засобами вимірювання рівня; 

- густина СВГ, що визначається стаціонарними засобами 

вимірювань густини (термоденсіметром), або щодо компонентного складу, 

надлишкового тиску і температури СВГ із застосуванням відповідних 

розрахунків; 

- температура СВГ, що визначається термометром, спеціально 

встановленим (вбудованим в резервуар), або за допомогою стаціонарно 

встановленого в заходи місткості перетворювача температури; 

- обсяг СВГ, що визначають за нормованою таблицею міри 

місткості з використанням результатів вимірювання рівня; 

- надлишковий тиск СВГ, що визначають датчиком 

(манометром) або перетворювачем тиску. 

Для кожного з перерахованих вище параметрів існують датчики 

здатні вимірювати один цільовий параметр. Перспективним напрямком 

розвитку є розробка і впровадження апаратури і методів, які 

використовують один вимірювальний датчик, вимірювальний сигнал якого 

несе інформацію про безліч чинників, що визначають характеристики 

сигналу [3]. 

На теперішній час існуючі поліметричні системи дають можливість 

вимірювати не один параметр, а декілька.  
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Найбільш поширені вимірювальні прибори рівня, які дозволяють 

перетворити значення рівня в електричну величину і передавати її 

значення до інформаційно-вимірювальних систем, показані на рисунку 1 та 

становили основу створюваної інформаційної бази даних за визначеними 

характеристиками. 

 

Рис 2. Види рівнемірів для СВГ 

У таблиці 1 наведено порівняльний огляд методів вимірювання за 

умовами процесу. Шляхом трибального оцінювання показано залежність 

вимірювань від умов процесу та ефективність вибору засобу вимірювання. 

Таблиця 1. Порівняльний огляд методів вимірювання за умовами 

процесу 

Умови процесу/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Корозія 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 

Зміна густини 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

Зміна 

діелектричної 

постійної 

середовища 

1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Висока 

температура 

1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 

Високий тиск 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 
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Продовження таблиці 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Внутрішні 

конструкції в 

резервуарі 

1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 

Вакуумний тиск 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

Скраплення, 

налипання 

3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 

Пари 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

В`язкі, липкі 

середовища 

2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 

 

За результатами проведених досліджень сформована інформаційна 

модель  існуючих систем зберігання СВГ, в тому числі засоби і методи 

вимірювання обсягів їх зберігання. Наводяться основні  складові 

інформаційної моделі. 
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СЕКЦІЯ  

 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ РЕГІОНУ 

 

Капура І. А., канд. тех. наук., м. Первомайськ, Первомайська філія 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОНАКОПИЧУВАЧІВ 

За останні роки кількість систем, а також приладів електрообігріву 

значно збільшилася, але прогрес торкнувся не тільки кількості 

різноманітних приладів електроопалення, а й їх якості. Сучасні системи 

електричного обігріву значно економічні, надійніші і безпечніші, ніж 

кілька років тому. Якщо розглядати основні способи влаштування 

електрообігріву, то до таких слід віднести теплу підлогу, централізоване 

рідинне електроопалення, електронагрівачі (каміни, інфрачервоні 

нагрівачі, конвектори), рідинні електронагрівачі, тепловентилятори, 

нагрівальну плівку та ін.  

Динамічні накопичувачі тепла розроблені з використанням 

високоякісної термоізоляції, а також мають оптимальні габарити. Віддача 

тепла в динамічних теплонакопичувачах відбувається за допомогою 

безшумного вентилятора, і саме тоді, коли необхідно нагріти приміщення. 

Завдяки цьому віддача тепла в динамічному теплонакопичувачі легко 

регулюється, і тепло утримується всередині, коли в ньому немає 

необхідності. 

Накопичувачі тепла розраховані на споживання електроенергії з 

моменту початку дії нічного тарифу (23:00 до 7:00), гарантуючи 

комфортну температуру цілодобово. 

Усередині обігрівача в корпусі з листової сталі, вкритому 

жароміцним лаком встановлені магнезитові блоки, в яких акумулюється 

тепло вночі. У них розташовуються нагрівальні елементи. Тепло 

зберігається практично без втрат завдяки високоефективній теплоізоляції. 

Акумуляція тепла контролюється термостатом заряду. До закінчення 

процесу накопичення тепла температура всередині теплонакопичувачів 

досягає 750°C, при цьому на поверхні корпусу вона не перевищить 60°C. 

Це досягається за рахунок високого ступеня термоізоляції. 

Автоматичне управління дозволяє точно і швидко регулювати 

температуру повітря в приміщенні. При зміні погоди автоматично 

змінюється час накопичення, підтримуючи комфортну температуру в 

приміщенні та додатково заощаджуючи електроенергію. Крім того 

додатково можна економити електроенергію за рахунок зменшення часу 

накопичення у вихідні або святкові дні. 

Потужність визначається в кожному конкретному випадки в 
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залежності від рівня тепловтрат приміщень. Термін експлуатації до сорока 

років, сервісне обслуговування практично не потрібно. 

Для розрахунку ефективності впровадження системи акумуляції 

електроопалення розглянемо довільний приклад приміщень, загальна 

площа яких становить 150 м
2
 при тарифі 1,68 грн/кВт-год та 0,63 грн/кВт-

год. Припустимо, що всі приміщення різного розміру: 

Приміщення № 1 – 50 м
2
; Приміщення № 2 – 40 м

2
; Приміщення № 3 

– 30 м
2
; Приміщення № 4 – 20 м

2
; Приміщення № 5 – 10 м

2
. 

Розрахунок для юридичних осіб 

Тариф для споживачів (окрім населення) = 1,68 грн/кВт-год. 

«Нічний» тариф при двозонному обліку = 1,68 грн/кВт-год * 0,35 = 

0,588 грн/кВт-год. 

«Нічний» тариф при тризонному обліку = 1,68 грн/кВт-год * 0,25 = 

0,42 грн/кВт-год. 

Тривалість дії «нічного» тарифу – з 23:00 по 7:00 = 8 годин. 

  При використанні теплонакочувачів динамічного 

типу передбачають такий розподіл обладнання: 

Приміщення № 1 – теплонакочувач потужністю 5 кВт; 

Приміщення № 2 – теплонакочувач потужністю 4 кВт; 

Приміщення № 3 – теплонакочувач потужністю 3 кВт; 

Приміщення № 4 – теплонакочувач потужністю 2 кВт; 

Приміщення № 5 – теплонакочувач потужністю 2 кВт. 

Загальна потужність системи опалювання – 16 кВт 

Таким чином, вартість опалення при двозонному обліку = 16 кВт*8 

год *0, 588 грн/кВт год = 75,26 грн на добу, 2257,80 грн на місяць, 27093,60 

грн за весь опалювальний сезон. Тобто витрати за опалення 1 м
2
 – 15,05 

грн на місяць! 

При тризонному обліку вартість опалювання = 16 кВт*8 год *0, 42 

грн/кВт-год = 53,76 грн на добу, 1612,80 грн на місяць, 19353,60 грн за 

весь опалювальний сезон. Тобто витрати за опалювання 1 м
2
 – 10,75 грн на 

місяць! 

Розрахунок для фізичних осіб (населення) 

Тариф для населення (від 100 кВт-год до 600 кВт-год) = 0,63 

грн/кВт-год. 

«Нічний» тариф при двозонному обліку = 0,63 грн/кВт-год * 0,5 = 

0,315 грн/кВт-год. 

«Нічний» тариф при тризонному обліку = 0,63 грн/кВт-год * 0,4 = 

0,252 грн/кВт-год. 

Час дії «нічного» тарифу – з 23:00 по 7:00 = 8 годин. 

При використанні теплонакопичувачів динамічного типу 

передбачають такий розподіл обладнання: 

Приміщення № 1 – теплонакочувач, потужністю 5 кВт; 

Приміщення № 2 – теплонакочувач потужністю 4 кВт; 
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Приміщення № 3 – теплонакочувач потужністю 3 кВт; 

Приміщення № 4 – теплонакочувач потужністю 2 кВт; 

Приміщення № 5 – теплонакочувач потужністю 2 кВт. 

Загальна потужність системи опалення для всіх приміщень – 16 кВт. 

Вартість опалення при двозонному обліку = 16 кВт*8 год *0,315 

грн/кВт-год = 40,32 грн на добу, 1209,60 грн на місяць, 7257,60 грн за весь 

опалювальний сезон. Тобто витрати за опалення 1 м
2
 – 8,06 грн на місяць! 

При тризонному обліку вартість опалення = 16 кВт*8 год *0,252 

грн/кВт-год = 32,26 грн на добу, 967,80 грн на місяць, 11613,60 грн за весь 

опалювальний сезон. Тобто витрати за опалення 1 м
2
 – 6,45 грн на місяць! 

  При використанні теплонакопичувачів статичного типу буде 

доцільним такий розподіл обладнання: 

Приміщення № 1 – теплонакочувач потужністю 3,2 кВт – 1 шт. і 

теплонакочувач потужністю 2,8 кВт – 1 шт.; 

Приміщення № 2 – теплонакочувач потужністю 2,4 кВт – 2 шт.; 

Приміщення № 3 – теплонакочувач потужністю 3,2 кВт; 

Приміщення № 4 – теплонакочувач потужністю 2,4 кВт; 

Приміщення № 5 – теплонакочувач потужністю 1,2 кВт. 

Загальна потужність акумуляційної системи опалення для всіх 

приміщень – 17,6 кВт. 

Вартість опалення при двозонному обліку = 17,6 кВт*8 год *0,315 

грн/кВт-год = 44,35 грн на добу, 1330,50 грн на місяць, 15966,00 грн за 

весь опалювальний сезон. Тобто витрати за опалення 1 м
2
 – 8,87 грн на 

місяць! 

При тризонному обліку вартість опалення = 17,6 кВт*8 год *0,252 

грн/кВт-год = 35,48 грн на добу, 1064,40 грн на місяць, 12772,80 грн за 

весь опалювальний сезон. Тобто витрати за опалення 1 м
2
 – 7,10 грн на 

місяць! 
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Деревянко К.Є. м. Первомайськ, ННЦ «ІМЕСГ» 

СТВОРЕННЯ ТЕХНІКО – ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ 

ВИРОЩУВАННЯ ХИЖОГО КЛІЩА ФІТОСЕЙУЛЮСА НА 

ЗАСАДАХ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В даний час в світі налічується 497,8 тис. га тепличних площ. За 

останні роки площа закритого ґрунту зросла на 24%. По оцінкам експертів 

до 2021 року ці площі будуть рости на 11% за рік та досягне 750 тис. га.[1] 

В Україні відбувся тимчасовий спад в рості кількості тепличних 

площ по вирощуванню овочів та квітів. Тим не менше він розвивається і 

https://bravas.com.ua/otoplenie/teplonakopiteli/2181-teplovoj-nakopitel-elnur-adl-5030/
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враховуючи, на сьогодні, високі ціни на хімічні засоби захисту рослин, 

вони примушують власників тепличних господарств звертатись до 

біологічних засобів захисту.  

На цьому тлі стає очевидним, що застосування біологічних засобів 

захисту має ряд переваг перед хімічними. У світовій практиці для 

контролю чисельності шкідливих організмів офіційно зареєстровано та 

застосовується більше 30 видів ентомофагів 

Специфічні умови закритого ґрунту – це в першу чергу, підвищені 

температура та вологість повітря, тривалий вегетаційний період, 

безперебійне вирощування культур. Все це створює сприятливі умови для 

розвитку комплексу шкідників та хвороб рослин. Основним шкідником 

овочевих культур та квітів вважають павутинного кліща.  Для захисту від 

нього, самим відпрацьованим прийомом є застосування хижого кліща 

фітосейулюса. Цей акарифаг відзначається, порівняною простотою 

розведення та високою біологічною ефективністю. Застосування 

фітосейулюса дає швидкий позитивний ефект так як знищивши шкідника, 

дорослі особини самі переселяються на сусідні листя та рослини. В 

конечному результаті ефективність захисту рослин акарифагом можливо 

порівняти з дією хімічних акарицидів, але без забруднення навколишнього 

середовища хімікатами. Всі ці факти роблять застосування акарифага 

перспективним для захисту рослин закритого ґрунту. На сучасному етапі 

важливе значення має розробка енергозберігаючих заходів при створенні 

умов для забезпечення будь-якого промислового виробництва.  

Враховуючи те, що електроспоживання складає левову частку від 

загальних витрат в тепличному виробництві, досліджено процеси, з 

високим споживанням електроенергії. Зокрема підготовка субстрату та до 

освітлення тепличних рослин. Середні витрати пари на 1 м
2
 – 5кг/год. За 

цикл пропарювання витрати пари складають на 1 м2 – 50 кг. [2, ст.33] 

Результати розрахунків економії енергоресурсів при відмові від термічної 

обробки субстрату вказані в таблиці 1. 

 

Таблиця 1.  Результати розрахунків економії енергоресурсів при відмові 

від термічної обробки субстрату в тепличній дільниці. 

Операція 

пропарювання 

грунту 

Кількість 

матеріалу, 

м
3
 

Кількість 

пари для 1 

циклу , кг/м
3
 

Кількість 

енергії на 

виробництво 

пари, кДж 

Економія 

електроенергії 

кВт·год 

Нормативні 

дані 

0,3  50 113000  

1 бокс 0,96 160 36,16·10
4
  

6 боксів 5,76 960 216·10
6
 167,5 
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З таблиці видно, за рахунок відмови від енргоємкого процесу 

пропарювання субстрату , можливо заощадити 167,5 кВт·год. 

електроенергії з 6 боксів/цикл тільки для отримання пари. Рекомендовано 

застосування біологічних препаратів фітоспоріна, триходерміна.  

Досліджено  також, одну з технологічних вимог вирощування чистих 

рослин в теплиці – це доосвітлення рослин. Для нормального розвитку 

яких необхідно створити освітлення в межах 20 тис. лк. [3, ст.32]  

Різноманітність освітлювальний приладів, що застосовуються в 

тепличному виробництві дає підгрунття для аналізу їх ефективності та 

економності. На цьому тлі особливо виграшно виглядає світлодіодне 

освітлення теплиць (світлодіодні лампи LED), яке має істотні переваги 

перед іншими джерелами освітлення. Порівняльну характеристьику ламп 

які застосовуються для доосвітлення, у тепличному виробництві 

представлено в таблиці 2 

Таблиця 2. Порівняльна характеристика ламп, які застосовуються для 

доосвітлення рослин.  

Тип лампи Світло

ва 

віддач

а 

лм/Вт 

Строк служби, 

год. 

Діапазон 

потуж-

ностей, 

Вт 

Кількість 

ламп на 

1стелажі, 

шт. 

Загальна 

кількість 

електро-

енергії, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 

Лампа 

розжарювання  

10-15 1000/2000 10-1000 15/30Вт
1
 5,4 

Люмінісцентна 

лампа 

50-95 10000-15000 4-80 6/80Вт 5,7 

Енергозберіга

юча лампа 

30-75 До 12000 5-80 6/80Вт 5,7 

Металогало-

генова лампа 

90-100 6000-10000 35-1000 12/35Вт
1
 5,04 

Натрієва лампа 70-150 6000-20000 50-1000 12/50Вт 3,6 

Світлодіоди  270 100000 0,1-10 15/10 Вт 1,8 

   Примітка  Лампи розжарювання та інші, що виділяють тепло можливо 

застосовувати потужністю не більше 30-35 Вт, через велику кількість тепла, що 

виділяється. 
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На основі отриманих результатів, чітко видно, що світлодіодне до 

освітлення має значні переваги перед рештою, щодо споживання 

електроенергії. Економія електроенергії становить від 2 разів до 3,1 рази, в 

залежності від того з якими освітлювальними приборами порівнювати. 

Отже, переваги світлодіодних ламп очевидні тому, для вирощування 

кормових рослин при масовому виробництві фітосейулюса  

рекомендується застосовувати світлодіодні лампи.  
Список використаної літератури 
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ЗАСТОСУВАННЯ АСКОЕ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Для Україні електроенергія є особливим енергетичним ресурсом. На 

відміну від усіх інших – газу, нафти, вугілля тощо – вона в нашій країні є в  

надлишковій кількості [1]. Відповідна галузь представлена майже усім 

можливим спектром електричних станцій: атомних, теплових, 

гідростанцій, сонячних, вітрових та інших типів [2].  

Собівартість виробництва в залежності від типу станції суттєво 

відрізняється. Також вона може коливатися від дуже великої кількості 

факторів: вартість певної партії палива, курсу валюти, вартості перевезень, 

податкової та митної політики та безлічі інших. 

З іншого боку, ціна реалізації та вартість транспортування 

електроенергії як товару ще більш складні та іноді непередбачувані в 

сучасних умовах складові для споживачів фактори. Також розрізняють 

тарифи для населення та декількох груп промислових і комерційних 

споживачів. Є навіть окремі тарифи для релігійних організацій. Якщо сюди 

додати класифікацію відпускної ціни в залежності від часу доби – 

«денний», «нічний» та інші, – то стає зрозумілим складність механізму 

утворення тарифів і обліку спожитої електроенергії. Також потрібно 

враховувати, що деякі споживачі можуть бути одночасно і виробниками 

електроенергії. Вони  вступають в економічні відносини з крупним 

постачальником – обленерго – і як покупці, і як продавці електроенергії. 

Мова йдеться про власників СЕС, ВЕС, малих ГЕС та енергогенеруючих 

об’єктів з інших відновлювальних джерел виробництва електроенергії. 

В умовах ринку електроенергії, який в оновленому вигляді почав 

діяти з липня 2019 року [3], особливо актуальним є ключове технічне 
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питання, а саме облік електроенергії.  

Для споживачів значних обсягів електроенергії вже понад десяти 

років існує універсальне рішення – АСКОЕ [4]. 

Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії 

(АСКОЕ) – в цілому, дана система є сукупністю як технічних, так і 

програмних засобів, за допомогою яких реалізується постійний точний 

облік споживаної електроенергії, а також аналіз, зберігання та передача 

цієї інформації. 

Програма АСКОЕ це автоматизована система комерційного обліку 

енергоресурсів. В цілому, дана система є сукупністю як технічних, так і 

програмних засобів, за допомогою яких реалізується постійний точний 

облік споживаної електроенергії, а також аналіз, зберігання та передача 

цієї інформації. 

В загалом користувачами АСКОЕ можуть бути не тільки комерційні 

або промислові підприємства, а і ОСББ, садові товариства, торгові центри і 

особливо виробники «зеленої» електроенергії, тобто власники 

промислових або приватних електростанцій з використанням 

відновлювальних джерел енергії [5].  

Необхідно вказати, що в залежності від мети упровадження 

автоматизованого обліку, обсягів споживання або виробництва 

електроенергії,  буде сформовано та видано відповідне технічне завдання 

(ТЗ) з боку обленерго. Тому в замість АСКОЕ може бути упроваджений 

проект ЛУЗОД (локальне устаткування збору та обробки даних) або 

АСТОЕ (автоматизована система технічного обліку електроенергії). 

В першому випадку (ЛУЗОД) дані з лічильників електроенергії  

В другому випадку (АСТОЕ) будуть передаватися тільки на сервер 

підприємства. 

В більшості випадків у сучасних умовах обирається все ж таки 

варіант АСКОЕ, коли дані з лічильників електроенергії будуть 

передаватися і в енергопостачальну компанію, і на сервер підприємства 

[6]. 

Інформаційно-обчислювальний комплекс (ІВК) такої системи 

складається з трьох рівнів.  

Перший рівень становлять різні вимірювальні прилади та датчики. 

На другому рівні розташовуються пристрої передачі інформації, 

кабелі та проводи. Даний рівень є сполучною ланкою між попереднім і 

наступним. 

На останньому рівні розташовується обладнання, яке служить для 

аналізу, перетворення, зберігання даних. Ці функції виконує 

обчислювальна техніка, а також спеціалізоване програмне забезпечення. 

АСКОЕ має багато функцій: 

1. Ведення єдиного часу на всьому об'єкті; 
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2. Отримання і перетворення інформації про вимірювання, яка 

надходить від датчиків, а також прив'язка даних до певного часу; 

3. Запис всіх результатів в архів вимірювань; 

4. Перетворення даних про вимірювання з метою адаптації 

інформації під інші системи; 

5. Відправка інформації в інші системи, наприклад, для друку на 

принтер; 

6. Складання графіків, діаграм і таблиць для більш наочного 

уявлення статистики та аналізу інформації; 

7. Можливість оперативного доступу до всіх даних. 

Завдяки АСКОЕ можна досягти рішення багатьох задач: 

1. Оптимізація витрат на енергоресурси; 

2. Зниження споживання електроенергії; 

3. Можливість контролювати і аналізувати витрати енергії, а 

також виставити ліміт; 

4. Захист від розкрадання електроенергії; 

5. Можливість виявити недоліки всієї електричної системи і 

усунути їх. 

Використання АСКОЕ дозволяє головному енергетику підприємства 

поліпшити безліч економічних показників, отримати інформацію про 

режим роботи електричної системи підприємства в режимі реального часу. 

Це дає можливість усунити недоліки, особливо що пов’язані із «піковими» 

навантаженнями, та захиститись від розкрадання електроенергії.  

Принципи роботи АСКОЕ досить наочні. 

Електронні лічильники, які виступають в якості основних приладів 

обліку, посилають сигнали. Як правило, передача даних здійснюється 

одноразово. Періодичність надсилання даних програмується АС. 

Інформація з облікових приладів накопичуються в суматорах, далі 

вони надходять на сервер для обробки, де в подальшому архівуються. 

Якщо АС не завантажена, дані можуть направлятися на сервер, минаючи 

суматори. 

Автоматизований програмний комплекс обробляє отриману 

інформацію і архівує її. 

Впровадження АСКОЕ дозволяє вести точний облік споживання 

енергоресурсів, що одночасно вигідно як споживачам, які не бажають 

переплачувати, так і енергопостачальним організаціям, які не бажають 

втрачати свій прибуток. 

Програма АСКОЕ дозволяє робити точний облік активної і 

реактивної потужності за конкретний проміжок часу. Впровадження такої 

системи дозволяє контролювати роботу кожного приладу обліку і 

запобігати розкрадання електроенергії. Дані, отримані з кожного 

електролічильника, виводяться на єдиний монітор. Це значно спрощує 

процес контролю. Електроенергія нікуди «швидко відновлюється». Жодна 
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позиція не залишається неврахованої. 

В нашому регіоні за останній час багато підприємств упровадили 

АСКОЕ. Серед них Первомайський молочноконсервний комбінат, 

Мигіївська та Первомайська ГЕС, СЕС Sun Energy, ПП «Птіцепром» (с. 

Благодатне», ТОВ «Промінь» та інші. Усі ці підприємства 

виробляють/споживають велику кількість електроенергії (>350 кВт год), 

тому їм потрібен був цей комплекс, який приніс суттєвий економічний 

ефект та попередив певні аварійні ситуації. 

Звертає на себе увагу, що значну частку в цьому переліку складають 

підприємства переробної промисловості та генеруючі потужності з 

відновлювальних джерел енергії. Це пов’язано із специфікою нашого 

регіону, в якому, по-перше, зосереджені крупні сільгоспвиробники, а по-

друге, широке упровадження відновлювальної електроенергетики. 

Для реалізації проектів АСКОЕ існує безліч програмних комплексів. 

Серед найбільш розповсюджених треба відмітити "NovaSys. Advanced 

Metering Infrastructure", SCADA Trace Mode, «Альтаір», VIK-Soft, ПК 

«Енергоцентр». В різних областях України поширені різні з цих 

комплексів. 

 Зрозуміло, що у сучасних умовах і у майбутньому розповсюдження 

АСКОЕ буде тільки збільшуватись. Це пов’язано з економічними, 

технічними та правовими причинами. Крім того, наша держава є 

своєрідним енергетичним хабом, що дає можливість експорту 

електроенергії. Також має продовжитись інтеграція української 

енергосистеми в європейські структури.  
Список використаної літератури 

1. Паливно-енергетичні ресурси України. Статистичний збірник // Державна 

служба статистики України. — Київ, 2018. — 194 с. 

2. «Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» -

2019 р, 82с.  

3. Закон України від 13.04.2017 №2019-VIII «Про ринок електричної енергії 

України»/Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 26-27, 312 с. 

4. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в 

умовах енергоринку / Затв. Спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, 

Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики 

України №32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000р. - м.Київ. 

5. АСКУЭ современного предприятия [электронный ресурс]. – 

Режимдоступу: http://esco-ecosys.com 

6. Вимоги Головного оператора системи комерційного обліку ОРЕ щодо 

складу, змісту та умов погодження технічних завдань, технічних, робочих та 

техноробочих проектів на створення автоматизованих систем комерційного обліку 

електроенергії (АСКОЕ) ОРЕ. Додаток до листа ДП «Енергоринок» від 13.06.2014 № 

03/35-6204. 

 

 

 



45 

 

Лисих А.Ю.,  канд. техн. наук, м. Первомайськ, Первомайська філія 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

ОРГАНІЧНИЙ ЗАМІННИК ПЛАСТИКУ 

Постановка проблеми. Вчені всерйоз стурбовані пластиковим 

забрудненням планети. Однак відмовитися від цього зручного і дешевого 

матеріалу не так просто. Всі спроби створити конкурентні біорозкладні 

замінники пластика досі закінчувалися невдачею. 

Пластик переповнює звалища, душить річки і озера, забруднює 

океани і заподіює шкоду диким тваринам [1]. 

Пластик розкладається більше 450 років. Але деякі вчені вважають, 

що пластик взагалі не розкладається – він просто розпадається на 

шматочки, які з часом стають все менше. Якщо продовжувати такими 

темпами, то наша планета покриється пластиком навіть до того, як він 

почне розкладатися [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У багатьох країнах 

одноразовий пластик забороняють, не чекаючи появи заміни. Наприклад, в 

Євросоюзі виробництво більшості його видів припиниться з 2021 року [2]. 

Дослідники з університету Бусора (Швеція) розробили матеріал з 

відходів помаранчів та інших цитрусових за властивостями схожий на 

целофан. Його можна використовувати для упаковки сухих продуктів або 

як пакет для сміття. Для створення плівки, схожої на пластикову, відходи 

цитрусових подрібнюють і перетворюють на рідку кашку, яка згодом 

застигає. Наразі новий матеріал швидко розкладається після контакту з 

водою. Але дослідники впевнені, що технологію вдасться доопрацювати і 

через 10 років одноразові речі з такого пластику можна буде знайти у 

крамниці [3]. 

Фінська продовольча компанія Valio оголосила про 100% перехід на 

упаковку для молочної продукції з повністю рослинної сировини. Картонні 

коробки виготовляють з дерево-волокнистого картону, а пластик, який 

використовують для виготовлення кришок і вирівнювання картонних 

коробок, виготовляють з рослинного етанолу, який є побічним продуктом 

в промисловості з виробництва цукрової тростини – повідомляє Dairynews 

[4]. 

Постановка завдання. Польська компанія Biotrem, яка виготовляє 

органічний посуд із висівок, відкрила представництво в Україні. 

Фірма запатентувала технологію, яка дозволяє робити одноразовий 

посуд з пшеничних і кукурудзяних висівок, продуктів переробки маніоку, 

водорослів, а також полімерів на рослинній основі. Сировину стискають 

під пресом за допомогою гарячого повітря [5]. 

Одну тонну пшеничних висівок можна перетворити на 10 тисяч 

тарілок чи мисок. 

 

https://mind.ua/news/20195370-evroparlament-shvaliv-rishennya-pro-vidmovu-vid-plastikovogo-posudu-z-2021-roku
https://www.facebook.com/Biotrem.Ukraine/
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Рис. 1 Набір органічного посуду 

Набір посуду включає тарілки, чашки, виделки та ложки. Такий 

посуд достатньо твердий й тривкий, аби розігрівати в ньому їжу. Після 

використання ним можна годувати тварин і птахів. Повністю 

розкладається за 30 днів [5]. 

Виклад основного матеріалу. Розробники запевняють, що один 

кілограм продуктів пшеничних висівок – обробка пшениці, 

транспортування, переробка й утилізація – генерує близько 1,3 кг СО2, в 

той час як один кілограм полістиренових одноразових тарілок чи чашок 

генерує в сукупності біля 8,5 кг СО2.  

Biotrem – це польська технологічна фірма, що опрацьовує 

технологічний процес виробництва посуду і упакувань одноразового 

використання з органічної сировини. 

Запатентована інноваційна технологія дозволяє фірмі виробляти 

біодеградуючий одноразовий посуд з екологічної сировини, такої як 

пшеничні і кукурудзяні висівки, продукти переробки маніоку, водорослів, 

а також полімерів на рослинній основі. Завдяки цьому Biotrem може 

виробляти тарілки, миски, чашки без необхідності використання 

пластифікаторів та інших хімічних сполук [6,7]. Продукти Biotrem не 

тільки безпечні і повністю біодеградуючі, але також редукують потік 

відходів і допомагають рятувати природне середовище.  

Biotrem має власний завод та постачає свою продукцію масовим 

клієнтам, зокрема мережам ресторанів і роздрібним продавцям, напряму 

або за посередництвом незалежних дистриб’юторів. 

Людство починає розуміє важливість екoпроблеми-пластику. 

Сьогодні впроваджуються нові технології, які б не тільки не порушували 

життєвого циклу, а й були корисними для нашої планети – Земля. 
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кораблебудування імені адмірала Макарова 

ЕНЕРГЕТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ РІЧКОВИХ ПОРТІВ 

На теперішній час одним з напрямків розвитку транспортного 

потенціалу України слід вважати виконання проектів розвитку портової 

інфраструктури[1]. 

Серед основних проблем, які потребують свого вирішення слід 

відмітити подальше вдосконалення систем енергетичного забезпечення 

діяльності порту, формуванню проектів розвитку яких передують 

енергетичні обстеження[2…4]. 

Наводяться деякі результати енергетичних обстежень елементів 

системи електропостачання та електроспоживання ряду річкових портів 

(рис.1-4). 

   
Рис. 1. Загальний вигляд елементів обліку електричної енергії 

 

http://vir.uan.ua/ecological-replacement-plastic/
http://ekolog.kr-admin.gov.ua/item/688-zamina-plastyku-ye/688-zamina-plastyku-ye
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https://investory.news/malenki-j-zeleni-xto-i-chim-zaminyuye-plastik/
https://shotam.info/v-ukraini-pochaly-prodavaty-orhanichnyy-posud-iz-vysivok/
https://shotam.info/v-ukraini-pochaly-prodavaty-orhanichnyy-posud-iz-vysivok/
https://mind.ua/news/20195215-v-ukrayini-vigotovlyatimut-odnorazovij-posud-z-visivok-yakij-rozkladaetsya-za-30-dniv
https://mind.ua/news/20195215-v-ukrayini-vigotovlyatimut-odnorazovij-posud-z-visivok-yakij-rozkladaetsya-za-30-dniv
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Рис. 2. Загальний вигляд елементів ЦРП 

 

 
Рис. 3. Загальний вигляд трансформатору  та термографія елементів 

водонагрівачів 

 
Рис. 4.  Діагностування контактних з'єднань  
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Рис. 5. Статистика споживання активної енергії у тис. кВт∙год (для 

вантажного причалу порту) 

На основі аналізу результатів досліджень надаються основні 

висновки, характерні для ряду річкових портів: 

– споживання електричної енергії суттєво залежить від пори року 

внаслідок високої долі споживання електроенергії на освітлення, опалення 

та побутові цілі; 

– необхідно розвинути технічний облік і контроль за даними 

напрямками споживання, що дозволить планувати енергоощадні 

заходи для даного напрямку витрат; 

– необхідно зменшити навантаження на трансформатори, 

збільшуючи тим самим термін їх служби та зменшуючи втрати в них; 

– необхідно зменшити навантаження на кабелі та втрати в них; 

– необхідно поліпшити якість електроенергії у електричних 

приймачів; 

– необхідно зменшити рівень вищих гармонік в мережі, тощо. 
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Харитонов Ю.М., д-р техн. наук, профессор, г. Николаев,  

Национальный университет кораблестроения имени адмирала 

Макарова, Дармосюк  И. Л., г. Херсон, Компания «Пенетрон-Одесса» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

ПОРТОВ 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с технологическим обеспечением проектов модернизации и 

реконструкции портовой инфраструктуры, что объясняется возросшими 

требованиями к ее техническому состоянию.  

Проведенные сотрудниками Центра прикладных исследований в 

энергетике Национального университета кораблестроения имени адмирала 

Макарова исследования в ряде портов Украины выявили  проблемы, 

связанные с неудовлетворительным техническим состоянием их 

гидротехнических сооружений и капитальных строений береговых 

объектов (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Общий вид технического состояния гидротехнических сооружений 

и капитальных сооружений береговых объектов 

 

Формирование соответствующих проектов модернизации и 

реконструкции портовой инфраструктуры потребовало создания базы 

данных технологического обеспечения работ, связанных с гидроизоляцией 

сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций[1…3]. 

К материалам были предъявлены, помимо традиционных, 

следующие основные требования: 
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 технология применения материалов не должна требовать 

сложной и длительной подготовки поверхности; 

 материалы должны быть просты в использовании; 

 применение материалов должно быть одинаково эффективно 

как с внешней, так и с внутренней стороны конструкции, независимо от 

направления давления воды; 

 использование материалов должно приводить к  повышению 

марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости; 

 в случае механического повреждения обработанной 

поверхности приобретенные высокие гидроизоляционные и защитные 

свойства бетонной конструкции должны сохранятся; 

 материал должен быть наиболее эффективный и экономичный 

в сравнении с другими видами и способами гидроизоляции; 

 бетон или бетон с гидроизоляционной добавкой должен 

приобретать 

свойство «самозалечивания» трещин шириной; 

 применение материалов должно предотвращать коррозию 

арматуры в железобетоне; 

 материалы должны применятся при воздействии высокого 

гидростатического давления; 

 материалы должны быть не токсичны, не горючи, не 

взрывоопасны; 

 применение материалов должно обеспечить долговечную 

гидроизоляцию, сопоставимую  со  сроком службы бетонного сооружения. 

Выполненный анализ потенциальных материалов для реализации 

соответствующих проектов показал возможность применения группы 

материалов системы «Пенетрон» [4]. 

Приводятся основные характеристики материалов группы, 

конструктивные схемы технологического обеспечения работ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Общий вид технологической схемы реконструкции бетонного 

основания гидротехнического сооружения 
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Харитонов Ю.М., д-р техн. наук, професор, Подаєнко М.Ю., 

м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ 

ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Виконаний аналіз стосовно перспективних  інформаційних 

технологій, які можуть бути використанні при формуванні та реалізації 

регіональних інфраструктурних проектів, свідчить про інтегративні 

тенденції, що визначаються поєднанням відомих інформаційних 

технологій.  

Основними доробками в розвитку сучасних інформаційних 

технології слід вважати [1-8]: можливість візуалізації проектного поля та 

процесів управління; ефективне створення та корегування проектної та 

проектно-кошторисної документації; наявність сервісів стосовно основних 

елементів проекту, їх експлуатаційних та вартісних показників, тощо. 

Особливостями інформаційних технологій слід вважати включення до них 

елементів інструментальних засобів, які визначаються електронним 

управлінням проектами, а саме: Microsoft Project Online, Casual, Celoxis, 

Trello,  Aurora, Project Insight, Wrike, PRP-system, LiquidPlanner, E-project 

management, Mavenlink, Clarizen, Forecast.it., що забезпечує розв’язання 

проблем управління. 

Практична відсутність інтегрованої інформаційної  технології для 

аналізу та синтезу структури, інформаційних і функціональних моделей 

об’єктів і електронних процесів управління регіональними 

інфраструктурними проектами вказує на актуальність її розроблення. 

Одним з перспективних напрямків вдосконалення інформаційних 

технологій стосовно регіональних інфраструктурних проектів  слід 

вважати створення інформаційної технології, яка враховує основні 

положення та принципи просторового планування, електронного 

управління – E-PM та  BIM-технологій.  

На підставі виконаних досліджень була розроблена  концептуальна 

модель управління інфраструктурними проектами, структура якої 

представлена на рис. 1. 



53 

 

В основу моделі управління покладені взаємопов’язані процеси 

роботи інформаційних платформ: стандартів в галузі управління 

проектами та їх «цифрових близнюків», ВІМ- технологій, 

геоінформаційних технологій, баз даних обладнання та матеріалів, 

електронних версій баз даних «Е – енергетичний менеджмент», «Е - 

екологічний менеджмент», які у сукупності формують інформаційну 

модель. 

Реалізація моделі управління може відбуватися в рамках 

регіонального ситуаційного центру, що пояснюється приналежністю 

більшості елементів регіональної інфраструктури до елементів критичної 

інфраструктури, на які поширюються вимоги максимізації інформації про 

її стан та прогнози експлуатації, тощо. 

 
 

Рис. 1. Структурна модель управління проектами 

На теперішній час елементи моделі пройшли апробацію при 

виконанні проектів   розвитку систем водопостачання та теплопостачання 

муніципальних утворень (рис. 2). 
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Рис. 2.  Фрагмент інформаційного моделювання системи теплопостачання 

муніципального утворення 
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Грабовенко О.І., ст. викладач кафедри ЕМ, м. Первомайськ, 

Первомайська філія Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова, Дубовець А.І., головний конструктор, м. 

Первомайськ, ТОВ «Первомайськдизельмаш» 

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ 

Необхідність енергозбереження та зниження забруднення 

навколишнього середовища змушує більш раціонально використовувати 

традиційні енергоресурси, а також шукати інші, бажано поновлювані і 

недорогі джерела енергії, до яких останнім часом все частіше відносять 

тверді побутові відходи (ТПВ). Побутові відходи, що утворюються в 

значних кількостях, як правило, не знаходять застосування і забруднюють 

навколишнє середовище, є поновлюваними вторинними енергетичними 

ресурсами. В даний час інтенсивно розвиваються два основних напрямки 

енергетичної утилізації твердих побутових відходів - спалювання та 

захоронення з отриманням біогазу. Спалювання відходів вимагає дорогих 

систем очистки, тому більш широко поширене у всьому світі полігонне 

захоронення твердих побутових відходів. Основна перевага технології 

поховання - простота, порівняно малі капітальні та експлуатаційні витрати, 

і відносна безпека. При розкладанні побутових відходів виділяється біогаз, 

що містить до 60% метану, що дозволяє його використовувати в якості 

місцевого палива. В середньому при розкладанні однієї тонни твердих 

побутових відходів може утворюватися 100-200 м
3
 біогазу. Залежно від 

вмісту метану нижча теплота згоряння звалищного біогазу становить 18-24 

МДж/м
3
 (приблизно половину теплотворної здатності природного газу). 

Двоокис вуглецю СО2 і метан СН4, які є незмінними супутниками 

сміттєвих полігонів, утворюються завдяки хімічному розкладанню 

побутових відходів. Відповідно до проведених досліджень з'ясувалося, що 

вже через кілька років на звалищі формується достатній обсяг біогазу, 

який дозволяє почати комерційно вигідний видобуток. У той же час, якщо 

дозволити йому вільно надходити в атмосферу - газ сприяє збільшенню 

парникового ефекту. 

На сьогоднішній день в Україні існують тисячі сміттєвих полігонів 

(рис.1), їх загальна площа порівнянна з невеликим європейською 

державою, наприклад, Данією. 
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Рис. 1. Полігон захоронення твердих побутових відходів 

 

Щороку в країні утворюється понад 12 млн тон ТПВ, понад 92% 

яких вивозиться на сміттєзвалища. За заявами екологічних експертів, з 

якими погоджуються чиновники з Мінекології, Україні, як ніколи, сьогодні 

потрібний комплексний підхід до переробки сміття. За різними оцінками 

кількість побутових відходів, що переробляються або використовуються як 

вторинна сировина знаходиться лише на рівні 5 - 7%, в той час як за 

кордоном, це частка знаходиться в межах 70 - 80%. В даний момент тільки 

два з чотирьох сміттєпереробних заводи працюють, а роздільний збір 

відходів практикується тільки в кожному сьомому українському місті. 

Електростанції, що працюють на звалищного газі, слід розміщувати 

на всіх полігонах ТПВ з досить високою здатністю утворення звалищного 

газу (СГ) з метою забезпечення його стабільного і тривалого (протягом 

декількох років) потоку. Типова біогазова електростанція на більшості 

полігонів є двигун внутрішнього згоряння або, можливо, газова турбіна. 

Така установка виробляє електрику зі звалищного газу з метою 

комерційної реалізації або забезпечення власних потреб майданчика. 

Електростанція, що працює на  звалищному газу (рис.2), як правило, 

складається з сепаратора для видалення вологи, повітродувок, що 

створюють вакуум для витягування газу і тиск для транспортування газу, і 

факельної установки. Оператори системи контролюють параметри для 

максимального підвищення ефективності її роботи. Використання 

звалищного газу в системі рекуперації енергії зазвичай вимагає обробки 

газу для видалення зайвої вологи, зважених часток і інших забруднень. 
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Рис. 2. Електростанція контейнерного типу, що працює на звалищному 

газу 

 

Тип і ступінь обробки залежать від параметрів звалищного газу, 

характерних для конкретного майданчика і певного типу системи 

рекуперації енергії. Деякі варіанти кінцевого використання, наприклад, 

закачування в трубопроводи або використання в проектах з виробництва 

автомобільного палива, потребують застосування додаткового очищення і 

стиснення звалищного газу. 

При спорудженні біогазових електростанцій понад 70% всіх проектів 

з виробництва електрики з звалищного газу закладають використання 

двигунів внутрішнього згоряння. Також характерно застосування газових 

турбін двох різновидів: турбіни для великих полігонів ТПВ з високим 

рівнем газоутворення і мікротурбіни для більш компактних об'єктів. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

СЕКЦІЇ 

 

СТАН І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В 

УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ У 

КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ 

 

 

Арчибісова Д.С., Колодруб Ю.О., м. Миколаїв, Національний 

університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 

ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 

На сьогоднішній день подієвий туризм є одним з 

найперспективніших видів туризму у світі. Цей напрям задовольняє 

потреби найвибагливішого туриста та дивує насиченістю програми й 

різноманітністю. Тому не дивно, що попит на нього зростає з кожним 

роком.  

Серед зарубіжних вчених, публікації яких торкалися питання 

подієвого туризму, особливо вирізняються ґрунтовні роботи Дональда 

Гетца. Розвиток подієвого туризму в Україні досліджували такі вчені як 

О.В. Бабкін, Л.М. Устименко, П.В. Тищенко, І.В. Давиденко та інші. Проте 

наукових праць, які піднімають тему подієвого туризму у 

Причорноморському регіоні недостатньо.  

В Україні подієвий туризм почав розвиватися не так давно, а саме з 

90-х років ХХ ст. Його поява була зумовлена потребою споживачів у 

нових емоціях та враженнях. Офіційно туристичні компанії розпочали 

реалізацію подієвих турів лише в 2002 році [1, с. 462].  

Нині цей вид туризму в нашій країні розвивається досить повільними 

темпами, проте в останні роки подієвий туризм в України починає 

поступово поширюватися за рахунок появи великої кількості регіональних 

та локальних подій. Такі великі міста, як Київ, Харків, Одеса, Львів та 

Дніпро, періодично проводять заходи, приурочені до певного свята та 

тематики, що приваблюють мешканців з усієї країни, а іноді навіть 

іноземців.  

Серед перспективних видів туризму України названо (рис.1):  
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1. Відвідання культурно-історичних пам’яток (56%);  

2. Сільський туризм (44%); 

3. Природні заповідники (44%); 

4. Подієвий туризм (39%); 

5. Морські курорти (34%);  

6. Екологічний туризм (34%); 

7. Релігійне паломництво (23%). 

Тож, незважаючи на те, що подієвий туризм є відносно новим 

напрямком та розвивається досить повільно, він вважається одним з 

найперспективніших. 

 
 

Рис.1. Перспективні види туризму в Україні [2, с. 95] 

 

Український туристичний портал «УкрТуризм» провів аналіз 

наявних подієвих турів та запитів туристів щодо подій в Україні [3]. З 

огляду на отриману інформацію було створено список з найбільш 

відвідуваних подій, у який увійшли 2 події в м. Одесі (кінофестиваль, 

Юморина) та 2 події у Херсонській області («Таврійські» ігри в Новій 

Каховці, Чорноморські ігри в Херсонській області). Крім того, в Одеській 

та Херсонській області є значна кількість менш масштабних фестивалів. 

Однак з Миколаївської області жодної події до списку не було включено. 

Це свідчить про те, що Причорноморський регіон в цілому має позитивну 

тенденцію розвитку подієвого туризму, проте в Миколаївській області не 

приділяється достатня увага даному виду туризму.  

Для розвитку подієвого туризму необхідно, перш за все, розуміти 

можливості, які надає цей вид туризму. Серед них: 

- залучати більше туристів (особливо в пікові сезони); 
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- слугувати каталізатором оновлення міст, збільшення 

інфраструктури та туристичного потенціалу дестинації; 

- формувати позитивний образ дестинації; 

- сприяти формуванню позитивного інформативного поля; 

- оживити конкретні пам'ятки або райони [4, с.92]. 

У процесі створення продукту подієвого туризму бере участь безліч 

стейтхолдерів (рис.2):  міські адміністрації, місцеве співтовариство, бізнес, 

засоби масової інформації, приймаючі організації, туристи. Чітке 

розуміння їхніх інтересів є основою успіху проекту. Внаслідок такої 

взаємодії кожен із стейтхолдерів події виконує свою функцію у 

відповідності зі своїми інтересами (вигодами). Подія при цьому об'єднує 

зацікавлені сторони і створює позитивний синергетичний ефект їх спільної 

взаємодії. Так, наприклад, учасники отримують враження та надають 

підтримку події; співробітники надають свої послуги та отримують оплату; 

спонсори надають допомогу і отримують впізнаваність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Зацікавлені сторони в процесі створення продукту подієвого 

туризму [5, с.151] 

 

Таким чином, подія, як туристичний ресурс, має яскраво виражений 

мультиплікаційний ефект – вона «змушує» розвиватися різні сектори 

туристичної індустрії для ефективнішого використання власного 

потенціалу [6, с.13]. Тому розвиток подієвого туризму принесе соціальну 

та економічну користь усім його суб’єктам. Регіон отримає дохід до 

місцевого бюджету; населення регіону отримає нові робочі місця та 

заробітну працю; туристичні підприємства – прибуток; туристи – 

задоволення особистих потреб. 
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Отже, розвиток подієвого туризму однозначно має позитивний вплив 

на соціальну та економічну сфери регіонів. Тому події слід розглядати як 

свого роду інструмент для розвитку туризму регіонів. Важливо також 

використовувати довгостроковий стратегічний підхід до подієвого туризму 

в галузі планування та розвитку, щоб реалізувати весь потенціал 

дестинації. 

Для регіональних органів влади організація і проведення подієвих 

заходів повинні виступати стимулом для розвитку туристичної 

інфраструктури, залучення інвесторів і можливістю підняти сферу туризму 

на якісно новий рівень. Особливої уваги в Причорноморському регіоні 

України потребує Миколаївська область, яка має потужний 

невикористаний туристичний потенціал. Беручи до уваги перспективність 

даного напряму, вважаємо необхідним подальше дослідження сфери 

подієвого туризму. 
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кораблебудування ім. адмірала Макарова 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ ТА 

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ АКВАФЕРМ 

Полювання і збирання різних продуктів харчування на суші вже 

давно витіснені аграрними і промисловими господарствами – більш 

продуктивними, надійними, економнішими. Запаси багатьох об'єктів 

промислу опинилися у досить напруженому стані, природне відтворення 

не відшкодовує втрати від видобування гідробіонтів, а чисельність деяких 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-2769/2015/2217-27691502083O.pdf
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популяцій різко скоротилася. Інша річ – морські ферми, які дуже 

популярні у країнах Азії та Європи, але зовсім нерозвинені в Україні.  

Вивченням розвитку аквакультури у Чорному морі займалися багато 

вітчизняних і зарубіжних вчених: Багров О.М., Борейко В.І., Боржевський 

П.П., Гринжевський М.В., Данилов В.М., Корельский В.Ф, Мамонтов 

Ю.П.,. Мурін В.О, Патин С. А., Стасишен М.С., Туркулов В.Н., Чижова 

Л.Н., Яркіна Н.Н., Boyd С., Immink А., Muir J.K., Pillay Т. V.R., Shehaden Z. 

Морський потенціал, яким володіє Україна, надзвичайно сприятливе 

для розвитку аквакультури. Наявність протяжної берегової лінії, великих 

природних поселень молюсків та теплий клімат дозволяють вирощувати 

мідії майже протягом всього року та створюють сприятливі передумови 

для розвитку морського фермерства. 

Проте на сьогоднішній день галузь аквакультури в Україні має ряд 

проблем. 

В умовах економічного тиску і без достатньо ефективного контролю 

та реальної державної підтримки значна частина підприємств 

продовжують скорочувати обсяги виробництва рибної продукції або 

частково переводять його «в тінь» [1].  

Але усі морські акваторії, а це Чорне і Азовське моря, України 

знаходяться в сприятливих кліматичних особливостях для культивування 

та відтворення найбільш дорогих на внутрішньому і зовнішньому ринку 

промислових гідробіонтів. Парадоксом виявляється те, що в Україні 

катастрофічно низьке споживання риби та морепродуктів (30% від норми). 

Створення та налагодження вітчизняного виробництва дозволить: 

зменшити кількість захворювань (йододефіцит, ожиріння, авітаміноз), 

створити додаткові робочі місця, підняти показники гастрономічного 

туризму, отримати дешеву сировину для консервування морепродуктів та 

виготовлення косметичних засобів [2].  

Ринок рибної продукції в Україні на 60 – 70% формується на основі 

імпортної сировини, що негативно впливає на продовольчу безпеку. Також 

слід зазначити, що проблема криється в структурі споживання риби 

населенням країни, у якій частка прісноводних риб, що вирощуються 

вітчизняними господарствами не перевищує 12%, а морської не 

покривається повною мірою виловом риболовецьким флотом у морських 

економічних зонах України та інших держав, тому імпортується для 

задоволення внутрішнього попиту.  

Проблема розвитку аквакультури України є фундаментальною і 

криється у структурі споживання населенням риби, яка є наслідком самої 

культури споживання. Так, зміна культури споживання на користь 

прісноводних риб, які вирощуються українськими підприємствами та 

виловлюються у внутрішніх водоймах спроможна змінити баланс риби та 

рибної продукції та сприяти скороченню імпорту, абсолютна більшість 

якого припадає на морські види риб. Суть даної гіпотези полягає у зміні 
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структури попиту споживачів на користь таких видів риб, як короп, амур, 

товстолобик, лящ, сом тощо, обсяги вирощування та вилову яких можуть 

бути суттєво збільшені за 3–4 роки рибогосподарськими підприємствами 

для забезпечення рибною продукцією населення та забезпечення 

продовольчої безпеки за даним важливим продуктом харчування.  

Традиційне формування вітчизняного ринку рибної продукції на 

основі імпортної сировини є відображенням споживчих звичок 

українських покупців, що обходиться щорічно у 290 млн. дол. США 

негативного торгівельного сальдо для економіки України лише за даною 

товарною групою. Необхідно впроваджувати активну інформаційну 

політику, націлену на зміну споживчих уподобань покупців з метою зміни 

структури споживання риби на користь прісноводних видів, які 

вирощуються та виловлюються вітчизняними рибогосподарськими 

підприємствами. Підвищення попиту на такі важливі у рибному промислі 

види риб як короп, товстолобик, білий амур, лин, лящ тощо, сприятиме 

активному розвитку рибництва у внутрішніх водоймах та частково 

скоротить обсяги імпорту. Забезпечення зростання обсягів вирощування та 

вилову риб повинно ґрунтуватися на впроваджені комплексної державної 

програми розвитку аквакультури із залученням усіх наявних водних, 

матеріально–технічних та сировинних ресурсів [3]. 

На базі розрахунків був проведений SWOT-аналіз аквакультури в 

Україні. Який виявив і сильні, і слабкі сторони (табл. 1). На основі 

проведеного SWOT-аналізу очевидно, що існує багато бар’єрів розвитку, 

серед них найнебезпечнішими є загострення воєнних дій на Сході, складне 

економічне і політичне становище України. Але водночас з розвитком 

марикультури очікується чимало позитивних наслідків, а саме зниження 

безробіття, забезпечення продовольчої безпеки України, запровадження 

європейських стандартів, покращення екології. 

Таблиця 1 

SWOT-аналіз аквакультури в Україні 

Сильні Слабкі 

Найбільший басейн внутрішніх вод в 

Європі створює сприятливі умови для 

розвитку аквакультури в Україні. 

Дешева робоча сила. 

В галузі наявні всі необхідні складові 

елементи, однак потребують додаткового 

інвестування: рибництво та обробка риби; 

вщновлення і захист рибних запасів; 

аквакультура ставків та басейнів; 

комерційне виробництво риби 

Проведено реформу рибної охорони, 

створено Рибний Патруль, що призвело до 

зменшення нелегального вилову риби 

Зменшення виробництва у сфері 

аквакультури в доларовому еквіваленті 

Відносно малий експорт у порівнянні з 

іншими країнами.  

Екологічні проблеми, як впливають на 

популяцію риби.  

Державне регулювання: тиск та 

маніпуляція на орендарів водних об’єктів. 

Відсутність страхування для рибної галузі. 

Відсутність необхідної для аквакультури 

інфраструктури. 

Значний час, необхідний для митного 

оформлення, а також відсутність 
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Приватизація.  

Створено законодавчу базу для ведення 

бізнесу в галузі аквакультури.  

Прозорість та доступність даних. 

Українські виробники у галузі 

аквакультури володіють необхдмою 

інформацією щодо ведення бізнесу, що 

можу покращити ринкові умови в Україні, 

проте не вся інформація є корисною. 

диференціації між експортом та імпортом 

живих та неживих об'єктів, що призводить 

до транспортування цих товарів 

нелегально. 

Значне погіршення матеріально-технічної 

бази. 

Низька диференціація та стандартизація 

продукту. 

Брак державної підтримки.  

Можливості Загрози 

Запровадження процедур ліцензування у 

сфері аквакультури. 

Встановлення сертифікатів щодо 

походження риби для запобігання 

надходженню браконьєрської риби у 

мережу національної торгівлі. 

Впровадження електронного моніторингу 

суден та вилову 

Посилити охорону водних об'єктів та 

підвищити штрафні санкції, які знизять 

обсяги нелегального рибництва та 

сприятимуть зростанню попиту на 

легальне рибництво в майбутньому. 

Створити законодавчу базу щодо надання 

ставків у оренду. 

Розвивати малий бізнес та фермерські 

господарства 

Розвивати органічну аквакультуру. 

Створення дієвої інструкторсько-дорадчої 

служби. 

Зростання імпротозалежності української 

аквакультури (від інфраструктури, корму, 

продуктів). 

Зростання частки тіньового сектору, у 

зв'язку з надмірним регулюванням та 

податковим навантаженням. 

Подальша можлива девальвація 

національної валюти може призвести до 

зростання інших витрат. 

Недовіра населення до Держрибагенства. 

Труднощі прийняття ключових законів. 

 

Отже, Україна має значний потенціал та можливість для створення 

значної кількості морських ферм. За оцінкою спеціалістів, фермерські 

(сімейні) рибні господарства – це майбутнє українського рибництва, тому 

створення умов для розвитку цього напрямку аквакультури є 

першочерговим завданням. 
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Баланенко О. Г., ст. викладач, м. Миколаїв, Національний університет 

кораблебудування ім. адмірала Макарова 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

Концепція «сталого розвитку» є одним з визначальних пріоритетів 

державної політики в умовах протидії ризикам загострення економічної 

депресії. В цьому контексті інновації розглядаються як інструмент 

стимулювання зростання та розвитку. Європейський досвід інноваційної 

активності, незважаючи на неоднорідність між країнами, різні варіанти 

соціальних моделей та велику кількість політичних ініціатив для 

підтримки технологічного розвитку, підкреслює важливість інновацій для 

зростання підприємництва. Виклики на шляху створення моделі сталого 

інноваційного розвитку є значними, але альтернатив такому шляху 

фактично не існує. Проблематика забезпечення сталого розвитку особливо 

актуалізується, оскільки інноваційна модель закладена вже на проектному 

рівні, а її підтримка виступає системо утворюючим елементом його 

функціонування.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами сталого 

розвитку досліджували такі вчені як: Бібік Н.В., Вергун А.М., Гиренко І.С., 

Голубева°В.А., Гордєєв О.К., Дармороз О.В., Деркач М. І., Зубенко В.В., 

Ілляшенко К.В., Ільченко В.М., Котенко Н.В., Мельник Ю.М., Тарасенко 

І.О., Товма Л.Ф.  

Метою дослідження є обґрунтування доцільності реалізації принципів 

сталого розвитку та розробка стратегічних напрямків його забезпечення з 

метою підвищення рівня інноваційності відповідно до потреб ринку. 

Сталий розвиток — це керований розвиток. Основою його керованості 

є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють 

дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою 

точністю прогнозувати їх результати та вибрати найбільш оптимальний.[1–

2] Зелені інформаційні технології — комплекс підходів, які стосуються 

безпечних для довкілля технологій обчислень та інформаційні технології. 

Це наука і практика проектування, виготовлення, використання та 

утилізації комп’ютерів, серверів та їх підсистем, таких як монітори, 

принтери, пристрої зберігання даних, мереж і систем зв’язку — ефективно 

і з мінімальним або нульовим впливом на довкілля.  

Актуальною проблемою стає ефективне використання сучасних 

інформаційних технологій.°[3-5] 



66 

 

Щоб розв’язувати складні проблеми, економіст повинен опанувати 

фундаментальними та спеціальними знаннями, а також володіти 

методологією наукових досліджень, інформаційними технологіями, вміти 

використовувати все те нове, що з’являється у науці та практиці, 

адаптуватися до ринкових перетворень й вдосконалювати свою 

кваліфікацію. 

В умовах переходу світової економіки від індустріальної до 

інформаційної значно підвищується вплив ІКТ та використання 

інформаційних систем (ІС) у всіх управлінських та виробничих процесах. 

Сучасне розуміння розвитку ІС, як складних системних економічних 

утворень відображають ключові процеси в суспільстві. 

 
Рис. 1. Триєдина концепція стійкого розвитку 

 

Напрямки змін у розвитку ІС ведуть до управління, яке базується на 

знаннях, інформації та нових моделях управління відповідно. В 

інформаційному суспільстві сфера знань - це основа, навколо якої 

створюються нові технології, здійснюється процеси економічної, 

глобалізації, де далі більше зростає роль освіти. У світовій практиці 

формується нова парадигма росту ефективності сучасного виробництва на 

бази використання знань та інновацій. Інформаційне суспільство можна 

розглядати як новий етап розвитку людства, для якого характерним є 

домінування інформації, інформаційної продукції, інформаційних 

технологій та комунікацій як у сфері виробництва так і споживання, а 

також формування інформаційної індустрії [4-5]. 

Перетворення інформації в економічний ресурс стратегічного 

значення забезпечує кардинально нові можливості економічного розвитку, 

зростання продуктивності праці та запровадження інновацій, вирішення 

соціальних та економічних проблем, а також сприяє встановленню та 

розвитку нових економічних відносин. Знання та інформація, що об’єднані 

та передаються через мережу,  прискорюють розвиток технологій у всіх 

наукомістких галузях, що раніше відбувалося повільно через тривалу 

обробку великих масивів даних для отримання нових результатів. Нові 

економічні тенденції в умовах інформатизації суспільства, перетворення 



67 

 

інформації та похідних від неї на товар вимагають формування 

економічного простору, в якому будуть враховані всі особливості впливу 

на нього інформаційного ринку. Інформаційні ресурсі і техніко-

технологічні засоби їх обробки та використання суттєво впливають на всі 

галузі економіки та фактично перетворюють її на економіку знань, для якої 

характерною є інноваційність. 

Вирішення означеної проблеми пов’язане з впровадженням ІКТ та 

проектних принципів з метою формування системного мислення фахівців. 

Рушійним елементом глобальних процесів став гіперрозвиток ІКТ, що не 

могло не позначитись, в кінцевому результаті, на змінах в суті вимог як до 

суб’єктів господарювання щодо побудови своїх ІС, так й до компетенцій 

фахівців, які будують ці системи розробляти та обслуговувати. Як загально 

відомий факт сприймають, що ІТ та комунікації надають можливість 

швидкого переміщення інформації, коштів незалежно від відстані і тим 

самим забезпечується створення глобального інформаційного простору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку 

 

Завдяки ІТ стало можливим більш вільне розміщення виробництв, без 

обов’язкової прив’язки до великих міст. Інтенсивність та різноплановість 

інформаційних потоків прискорює розповсюдження знань, які 

використовуються в різних галузях діяльності людини. 

В Україні у процесі визначення цілей сталого розвитку, відповідних 

завдань та показників на довгострокову перспективу необхідно 

враховувати глобальні орієнтири розвитку та принципи сталого розвитку. 

Особливої ваги набувають високотехнологічні галузі і новітні типи 

виробництва, які базуються на знаннях як основному виробничому ресурсі. 

Тому необхідно стимулювати впровадження нових інформаційних 
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технологій. Результатом науково-технічної політики держави має стати 

модернізація індустрії у напрямку забезпечення конкурентоздатності 

країни, розбудова галузей економіки, які забезпечать стале економічне 

зростання. Cистемне використання сучасних інформаційних технологій 

забезпечить формування таких компетенцій у фахівців, які відповідають 

вимогам часу, майбутнє держави залежить від освічених фахівців. 
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Бурунсуз К.С., м. Миколаїв, Національний університет 

кораблебудування ім. адмірала Макарова 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

В умовах глобалізації очевидним і важливим показником стану 

економіки будь-якої країни є надійність енергозабезпечення. На 

сьогоднішній день оцінка діяльності підприємств надається переважно з 

позиції економічних результатів без урахування екологічних наслідків. 

Зростаюча стурбованість щодо якості довкілля акцентувала увагу 

підприємств на можливі екологічні наслідки їх діяльності. Підприємства 

повинні виявляти ці наслідки, знижувати, а по можливості повністю 

ліквідовувати їх негативний результат. Для запобігання можливих 

негативних наслідків на навколишнє середовище кожне підприємство 

повинно проводити еколого-економічну оцінку своєї діяльності. 

Еколого-економічна ефективність будь-якого підприємства – 

основний показник, що характеризує співвідношення економічних доходів 

і витрат від промислової і природоохоронної діяльності, а також пов’язані 

з ними соціальні та економічні наслідки [1, с. 43]. 

Основними етапами еколого-економічної оцінки підприємств 

енергетичної галузі є: 

1) визначення критеріїв співвідношення між вигодами і витратами; 
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2) розрахунок коефіцієнтів еколого-економічного аналізу за даними 

бухгалтерського обліку; 

3) формування і реалізація екологічної політики підприємства; 

4) інтеграція систем управління навколишнім середовищем з 

системами управління якістю виробленої продукції. 

Різний набір критеріїв і конкретних цілей може бути використаний 

при визначенні оптимального (раціонального) співвідношення між 

вигодами і витратами підприємств енергетичної галузі. 

В якості критеріїв оцінювання можна використовувати досить 

велику сукупність, але стосовно підприємств енергетичної галузі 

пропонується використовувати наступні групи [2, с. 69]: 

1) стратегічні; 

2) екологічні; 

3) фінансово-економічні; 

4) інші. 

До групи стратегічних критеріїв належать показники, що визначають 

корпоративну та інноваційну стратегії підприємства; адекватність ступеня 

ризику прийнятим на підприємстві контрольним характеристикам; 

відповідність часу досягнення поставлених цілей; відповідність 

політичним і соціальним умовам; перспективні можливості розвитку 

обраного науково-технічного напрямку та його вплив на характер 

конкуренції.  

Основні екологічні критерії ефективності діяльності підприємств 

енергетичної галузі визначаються Директивою Європейського Парламенту 

2010/75/ЄС [2, с. 70], до якої приєдналася й Україна. Ця Директива 

застосовується до промислової діяльності, що спричиняє забруднення, з 

метою запобігання, зменшення та, наскільки це можливо, усунення 

забруднення. Технічні положення, пов’язані зі спалювальними 

установками наведено у додатку V цієї Директиви. 

Наприклад, для викидів оксидів сірки SO2 граничні обсяги викидів з 

енергетичних систем  наведені у табл. 1 [2, с. 71]. 

Таблиця 1. Граничні обсяги викидів (мг/нм
3
) SO2 для спалювальних 

установок, що працюють на твердих або рідких видах палива за 

виключенням газових турбін та газових двигунів. 

 
Сукупна номінальна 

ефективна теплова 

потужність (МВт) 

Вугілля та лігніт, а 

також інші види 

твердого палива 

 

Біомаса 

 

Торф 

 

Рідкі види 

палива 

50-100 400 200 300 350 

100-300 250 200 300 250 

> 300 200 200 200 200 

 

Відмічено, що підприємство може встановлювати свої екологічні 

критерії, що перевищують за своїми показниками вимоги Директиви, а у 
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відповідності до статті 193 Договору про функціонування Європейського 

Союзу (TFEU), ця Директива не заважає підтримувати або впроваджувати 

більш жорсткі заходи із захисту, наприклад, вимоги щодо викидів 

парникових газів. Окрім того, функціонують державні екологічні 

стандарти країн, які не є учасниками Європейського Союзу, наприклад 

Стандарти Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) США: 

National emission standards for hazardous air pollutants [2, с. 72].      

До економічних критеріїв ефективності діяльності підприємств 

енергетичної галузі віднесемо [2, с. 73]: 

- чисту поточну вартість  (NPV - Net Present Value):   

- рентабельність (віддача капітальних вкладень); 

- дисконтований період окупності DPP (Discounted Payback Period),  

- індекс прибутковості PI (Profitability Index).  

До групи інших критеріїв віднесемо нормативні критерії та критерії 

забезпеченості ресурсів.  

Можна виділити такі коефіцієнти для розрахунку інтегрального 

показника еколого-економічного аналізу підприємств енергетичної галузі: 

- інноваційні: внутрішні витрати на дослідження та розробки; 

- економічні: рентабельність продукції, рентабельність продажів; 

- фінансові: поточна ліквідність, фінансова стійкість; 

- екологічні: витрати на забезпечення виконання екологічних 

програм. 

Формування і реалізація екологічної політики підприємства повинна 

враховувати значну складність організаційних систем наукомістких 

виробництв, високу вартість залучених виробничих та інтелектуальних 

ресурсів, а також труднощі довгострокового планування та оперативного 

управління. 

Інтеграція систем управління навколишнім середовищем з 

системами управління якістю виробленої продукції має включати заходи, 

спрямовані на забезпечення суспільної підтримки виробничої діяльності, 

сумісної з соціально визнаними цілями, принципами сталого розвитку і т.д. 

Такі заходи включають аналіз очікуваних ризиків та наслідків, а також 

можливості зменшення або запобігання ризикам [3, с. 5]. 

Висновок. Актуальність впровадження еколого-економічної оцінки 

діяльності підприємств енергетичної галузі України пояснюється 

сучасними вимогами до надійності енергозабезпечення та екологічної 

чистоти об’єктів, зростанням цін на природні ресурси, політичними 

обмеженнями, посиленнями екологічних вимог і стандартів. 

Застосування еколого-економічної оцінки діяльності підприємств 

енергетичної галузі дозволяє виявити екологічний вплив, що привертає 

увагу до розгляду еколого-економічного потенціалу, який виступає одним 

з головних механізмів в досягненні сукупного ефекту стійкості для країни. 
 



71 

 

Список використаної літератури 

1. Мішеніна, Н. В. Еколого-економічна оцінка інноваційно орієнтованого 

виробництва в системі формування конкурентних переваг підприємств-

природокористувачів [Текст] / Н. В. Мішеніна, О. М. Дутченко, Г. А. Мішеніна // 

Збалансоване природокористування. — 2015. — № 2. — С. 40–46. 

2. Бурунсуз, К. С. Вдосконалення моделей і механізмів управління 

міжнародними проектами зі створення  плазмохімічних елементів для енергетичних 

установок: Дис. ... канд. тех. наук : 05.13.22 / Бурунсуз Катерина Сергіївна 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Pk5KwTn-

vRYf7EkuM9Wn77BRFZRgBU9A/view 

3. Ільїна, М. В.  Еколого-економічна оцінка ефективності екологічного 

менеджменту в аграрному виробництві України [Текст] / Н. В. Мішеніна, О. М. 

Дутченко, Г. А. Мішеніна // Економіка АПК. — 2010. — № 2. — С. 2–7. 

 

 

Вдовиченко Л.Ю., к.е.н., м. Миколаїв, Національний університет 

кораблебудування ім. адмірала Макарова 

НАПРЯМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА 

ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

Якого б рівня розвитку не досягла країна, процес тінізації буде 

відбуватися у її відтворювальному секторі. Тому можна стверджувати, що 

тіньова економіка має планетарний масштаб і займає певне місце у всіх 

економіках світу без винятку. 

Що стосується нашої країни, то четверту частину від офіційного 

ВВП України, або 846 млрд. грн., становлять тіньові операції, з них: 19,7% 

ВВП (702 млрд. грн.) – готівкова тіньова економіка; 4,1% ВВП (144 млрд. 

грн.) – домашнє виробництво товарів для власного кінцевого 

використання, тобто, негрошова тіньова економіка [1]. Такі дані привела 

компанія Ernst & Young за підтримки Mastercard у рамках укладеного 

Меморандуму про співробітництво з Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, Національним банком 

України та Державною службою статистики України. 

Поряд з цим у дослідженні Київського міжнародного інституту 

соціології зазначено, що рівень тіньової економіки в Україні складає 47,2% 

від загального обсягу ВВП. При цьому за регіонами України рівень 

тіньової економіки розподілився таким чином: Південь – 44,7%; Захід – 

47,6%; Схід – 46,1%; Північ/Центр – 45,9%; м.Київ – 45,7% [2]. 

Отже, існують різні оцінки рівня тіньової економіки України. Проте 

визначення обсягів тіньової економіки – це лише частина справи. 

Потрібно, по-перше, з’ясувати рівень тінізації та обсяги ВРП, які не 

розраховуються Державною службою статистики України, тіньової 

заробітної плати, тіньової зайнятості та, відповідно, загального рівня 

тінізації економіки регіонів з урахуванням внутрішньої тіньової складової 

ВРП. По-друге, визначити напрями детінізації економіки в Україні, в тому 

числі й на регіональному рівні. 

http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=897&page=1
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=897&page=1


72 

 

Недоліком нормативно-правового регулювання досліджуваної 

проблеми є те, що розрахунок рівня тінізації на регіональному рівні в 

Україні обмежується відсутністю належної статичної бази та відповідної 

методики, яка б враховувала особливості існування тіньової економіки в 

регіонах. 

За розрахунками Ю.М. Харазішвілі, «найвищій рівень тінізації 

економіки спостерігається у промислових регіонах та м.Києві. Саме там 

найнижчим є рівень оплати праці та найвищими обсяги тіньового ВРП. 

Наприклад, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська області 

та м.Київ мають обсяги тіньового ВРП, які перевершують аналогічні 

обсяги всіх інших областей України, разом узятих. Саме в цих регіонах – 

найвищі тіньові заробітні плати і тіньова зайнятість та одночасно найнижчі 

офіційні заробітні плати. Офіційна номінальна заробітна плата є значно 

заниженою, у результаті чого втрачаємо наукові, трудові кадри і молодих 

фахівців, які не бажають працювати за злиденну заробітну плату» [3, с. 38]. 

Як відомо, тіньова економіка має як негативні, так й позитивні риси. 

Негативний вплив явища тінізації економіки в Україні призводить до 

існування низки проблем в соціально-економічній сфері, основними з 

яких, на нашу думку, є: 

1. Проблеми бюджетного наповнення та податкової політики. 

Діяльність економічних суб’єктів у «тіні» призвела до зменшення їх 

податкового навантаження, що, як наслідок, й до скорочення податкових 

надходжень країни. Через те, що до бюджету не надходить достатня 

кількість податків, держава в останні періоди посилює податкове 

навантаження, що, в свою чергу, веде до ще більшого відтоку надходжень. 

2. Проблема у плануванні макроекономіці. При відсутності 

достовірних даних щодо прихованої діяльності економічних суб’єктів йде 

диспропорція у макроекономічних показниках, що призводить до проблем 

регулювання економічної політики держави. 

3. Проблеми в кредитно-грошовому обігу. Внаслідок прихованої 

діяльності економічних суб’єктів значний обсяг фінансових ресурсів 

знаходиться або поза банківської системи, або, хоч і проходячи на якомусь 

етапі обігу через цю систему, не створює для неї додаткової ліквідності, 

що, в свою чергу, стримує розвиток активних операцій щодо кредитування 

реальної економіки. Ці негативні процеси разом з підвищенням вимог 

держави до функціонування банківської системи призводить до згортання 

банківської мережі. Так, за період 2019 року кількість банків в Україні 

скоротилась з 82 до 77, і їх кількість продовжує надалі зменшуватися (за 

станом на 01.03.2020р. налічується вже 75 банків) [4]. 

4. Проблеми з інвестуванням. Тіньова економіка призводить до 

зростання рівня корупції. Для того, щоб інвестувати в певні проекти, 

інвестору необхідні такі умови: наявний нормальний діловий клімат та 

низький рівень корупції. В Україні рівень корупції за даними 2019 року 
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складає 30 одиниць зі 100 можливих [5], тому на світовій арені ми не 

користуємось популярністю серед інвесторів. 

5. Проблема у ринковій конкуренції. Економічні суб’єкти, які діють 

на ринку відповідно до норм існуючого законодавства, фактично 

програють проти нелегально діючих суб’єктів, які мають менше податкове 

навантаження та можуть собі дозволити застосовувати незаконні методи 

врегулювання будь-яких питань. 

6. Проблема негативного впливу на екологічну сферу. Це достатньо 

незвичайна сфера для тіньової економіки, але прихована діяльність деяких 

економічних суб’єктів призвела до екологічних проблем в Україні. 

Наприклад, незаконний видобуток бурштину на території Західної 

України. 

Першість серед відокремлених нами проблем, пов’язаних з 

функціонуванням тіньового сегменту в економіці України, ми віддаємо 

податковому навантаженню підприємців. Аксіомою є те, що надмірне 

податкове навантаження на бізнес-сферу згубно впливає на розвиток 

економіки країни/регіону. Це особливо відчувається на сьогодні в 

фінансово-економічних кризових явищах України, пов’язаних зі спалахом 

світової пандемії коронавірусу, через що у країні/регіоні породжується 

протистояння «держава-суб’єкт господарювання». Торгово-промислова 

палата України дає невтішні прогнози щодо наслідків впливу пандемії на 

економіку України: 700 тис. підприємств можуть фактично закритися і 

звільнити 4 млн. співробітників [6]. Тому в сьогоденних умовах податкова 

політика держави має бути направлена на підтримку, а в перспективі на 

стимулювання розвитку легального сектору економіки через зменшення 

податкового навантаження, особливо на суб’єктів мікро- і малого 

підприємництва, та забезпечення ефективного податкового 

адміністрування з боку держави. 

Як показує досвід детінізації грузинської економіки, необхідними і 

достатніми виявилися три одночасні складові успіху: викоренення корупції 

у фіскальних органах; значне зниження податків; жорстке адміністрування 

податків. Для України слід додати демонополізацію, деофшоризацію, 

детінізацію, децентралізацію економіки, забезпечення рівноваги між 

злочином та покаранням, доступне кредитування реального сектору 

економіки та фінансову підтримку наукового потенціалу, без якого 

інноваційний розвиток є неможливим [3, с. 40]. 

При цьому слід й не забувати, що «…вкрай агресивна боротьба з 

тіньовою економікою в Україні може перетворитися на боротьбу з 

економічним зростанням» [7]. В зв’язку з цим «треба боротися не з 

тіньовою частиною офіційного ВВП, яка є рятівним кругом для бідної 

частини працюючого населення, а його зовнішньою неврахованою 

частиною, яка привласнюється роботодавцями великих підприємств через 

дуті тарифи, тіньові схеми на митницях, експортно-імпортні операції, 



74 

 

тіньове завантаження капіталу та енергоспоживання, корупційні витрати, 

незаконне виведення капіталу тощо» [3, с. 40]. 

Для удосконалення державної політики протидії тінізації 

економічних відносин передусім необхідною є відмова від ситуаційних 

підходів до вирішення проблем детінізації економіки. 

Напрями детінізації економіки в регіонах України повинні бути 

спрямовані на усунення (чи принаймні зниження рівня впливу) виявлених 

основних аспектів тінізації. Зокрема, видається необхідним здійснення 

таких заходів: 

- з метою покращення як окремих ознак відтворення, так і 

трудоресурсного потенціалу, потрібно розробити державну програму 

розвитку трудового потенціалу малих міст та районів, забезпечити техніко-

економічне обґрунтування заходів підтримки відтворення трудових 

ресурсів, розробити пакет нормативних актів, що забезпечить виконання 

програми, організаційно-економічне забезпечення функціонування 

трудового потенціалу населення малих міст та районів; 

- запровадження податкових стимулів до інвестування коштів в 

економіку малих міст та районів. Для цього місцевим органам влади та 

органам місцевого самоврядування необхідно розробити систему пільг 

підприємцям за диференційованим принципом, передусім, в залежності від 

суми інвестованих коштів; рівня пріоритетності виду економічної 

діяльності, у який спрямовуються інвестиції; впливу на стимулювання 

зайнятості тощо. 

Таким чином, економіка України характеризується наявністю досить 

значного за обсягом тіньового сектору, який «підриває» ефективність 

існуючих механізмів стимулювання економіки, спотворюючи умови 

ведення господарської діяльності. Тіньова економіка є причиною 

поглиблення наявних в економіці дисбалансів, залишаючись одним з 

найбільших викликів економічній безпеці держави/регіону, тенденції зміни 

яких сьогодні та в подальшому визначатимуть сценарії розвитку економіки 

України. 
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Войт Д.С., к.е.н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Побудова стратегічних орієнтирів регіонального розвитку та 

контроль за дотриманням індикаторів їх виконання неможливі без 

супутньої оцінки соціально-економічного розвитку. На даному етапі 

розвитку регіональної економіки існують певні неузгодженості у системі 

стратегічного планування та управління соціально-економічним 

розвитком, що негативно впливає на результативність та ефективність 

виконання стратегічних орієнтирів. Крім того багато стратегічних програм 

і планів регіонального розвитку не містять чіткого обґрунтування системи 

фінансування. Виконання заходів стратегічних програм і планів чинить 

свій вплив на рівень соціально-економічного розвитку. Все це вимагає 

постійного моніторингу статистичних показників та результатів 

соціологічних опитувань щодо оцінки регіонального соціально-

економічного розвитку.    

В умовах децентралізації влади відбувається передача не тільки 

повноважень і фінансів, а і передача органам місцевого самоврядування 

компетенцій стратегічного планування та управління територіальним 

розвитком, що вимагає постійного оцінювання соціально-економічного 

розвитку у контексті виконання або досягнення цілей стратегічного 

розвитку. Згідно Постанови КМУ від 11 листопада 2015 року № 932 

«Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з 

їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації зазначених регіональних стратегій  і планів заходів» [1] 

результати виконання регіональних стратегій повинні періодично 

висвітлюватися у звітах органів територіального урядування.  

Основними показниками соціально-економічного розвитку регіонів 

є: чисельність населення, кількість зайнятого населення, наявний дохід та  

витрати мешканців у розрахунку на одну особу, середньомісячна заробітна 

плата, індекс споживчих цін, валовий регіональний продукт, капітальні 

інвестиції, експорт та імпорт товарів тощо. 

Населення регіону являє собою сукупність людей територіально 

поєднаних між собою за місцем проживання. Задоволення потреб 

населення відбувається за рахунок їх заробітку від трудової діяльності, 

тобто за рахунок зайнятості. Зайнятість населення – це соціально-

економічна категорія, яка пояснює реалізацію виконання суспільних та 

https://prm.ua/zrostannya-bezrobittya-i-obmezhennya-diyalnosti-bud-yakogo-biznesu-fursa-pro-vpliv-koronavirusu-na-ekonomiku-ukrayini/
https://prm.ua/zrostannya-bezrobittya-i-obmezhennya-diyalnosti-bud-yakogo-biznesu-fursa-pro-vpliv-koronavirusu-na-ekonomiku-ukrayini/
http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/mif-
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особистих потреб кожної окремої людини. На противагу зайнятості 

визначають категорію безробіття – це явище невикористання у 

суспільному виробництві населення працездатного віку і у працездатному 

стані.  

Зайнятість населення пов’язана із відтворенням населення через 

відтворення особистого фактору виробництва та задоволення особистих і 

соціальних потреб. Використання трудового потенціалу суспільства 

пов’язане в свою чергу із віковою та статевою структурою працездатного 

населення. 

Міністерство соціальної політики України у тісній співпраці із 

органами влади та громадськими представниками активно просувають 

реалізацію завдань пов’язаних із зайнятістю молоді (рис. 1). З питань 

зайнятості та підвищення правової освіченості молоді постійно 

здійснюються заходи міжнародного, національного та регіонального 

рівнів: конкурси, конференції, круглі столи, симпозіуми, семінари, 

тренінги, форуми, фестивалі тощо. Силами Мінсоцполітики, влади, 

громадських організацій та регіональними молодіжними центрами 

здійснюється розробка  інформаційно-методичних проспектів та 

виготовлення короткометражних фільмів соціального спрямування та 

соціальної реклами.  

 
Рис. 1. Стратегічні завдання зайнятості молоді  

Джерело: сформовано автором на підставі [2] 

 

Молодь активно залучається до суспільного життя. За рахунок участі 

молоді у заходах соціального характеру підвищується патріотична 

свідомість, розвивається популяризація національних традицій та 

культурних регіональних особливостей. Таким чином, формується та 

укріпляється серед молоді почуття суспільної значущості та національної 

гідності. Державна соціальна підтримка молоді України спрямована на 

виконання Цілей сталого розвитку, що базуються на засадах 

збалансованого природокористування та поважливого ставлення до 

майбутніх поколінь.  
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Рівень безробіття молоді (до 40 років) значно перевищує рівень 

безробіття серед людей старшого віку (40 і старше) (рис. 2) 

 
Рис. 2. Рівень безробіття населення за віковими групами 

Джерело: [3] 

 

Найвищий рівень безробіття серед молоді 15-24 роки, він становить 

17,9%. На другому місці за рівнем безробіття іде вікова категорія молоді 

віком 25-29 років, для якої показник безробіття становить 9,8%. Далі 

вікова категорія молоді віком 35-39 років із рівнем безробіття 9,5%, а потім 

іде вікова категорія молоді віком 30-34 років із рівнем безробіття 8,9%.  

Важливими аспектами соціальної політики молодіжної зайнятості є 

підтримка та розвиток інноваційного потенціалу молоді, а також 

популяризація безпечного способу життя, збереження фізичного, 

психічного і репродуктивного здоров’я, загальна безпека життєдіяльності. 

Активно впроваджується неформальна освіта з метою покращення 

зайнятості молоді. За рахунок неформальної освіти у молодих людей є 

можливість освоїти нову професію, здобути певні компетенції для 

вдосконалення фахових знань і можливостей кар’єрного зростання.  

Таким чином зайнятість населення поєднує в собі економічні і 

соціальні аспекти. Економічні аспекти проявлять в тому, що зайнятість є 

важливим фактором виробничої сфери і сфери послуг, а також формує 

важливі  макроекономічні показники. Соціальні аспекти проявлять в тому, 

що зайнятість виступає засобом життєдіяльності працівників і формує 

рівень життя населення.  
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кораблебудування ім. адмірала Макарова 

СПЕЦИФІКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ 

РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

В епоху нової концепції світового розвитку «The Fourth Industrial 

Revolution» ефективний та цілеспрямований розвиток української економіки 

неможливий без інноваційного розвитку промисловості. Усвідомлення 

необхідності відновлення національного промислового виробництва 

(реіндустріалізації) сьогодні прослідковується в колі експертного середовища: 

серед промисловців, науковців, бізнесу, з огляду на те, що, починаючи з 2014р., 

провідні країни світу визнають важливу роль промисловості у вирішенні 

актуальних проблем економічного розвитку. Це знаходить відбиття у нових 

завданнях і комплексах заходів щодо прискореного розвитку сучасної індустрії, 

зокрема в оновленій Стратегії розвитку промисловості ЄС (2017) - Industrial 

policy strategy: Investing in a smart, innovative and sustainable industry [1]. В цьому 

документі чітко визначена провідна роль інновацій у промисловості країн ЄС, 

що зробить можливими нові продукти та послуги, які підвищують якість та 

задоволення від життя. Крім того, неоіндустріальні процеси є надзвичайно 

важливим для того, щоб не втратити споживачів і залишатися 

конкурентоспроможними на світовому ринку. 

В умовах викликів сьогодення стратегічною метою України має бути 

створення конкурентоспроможного, інтегрованого у світову систему 

промислового комплексу, показники якого відповідають аналогам у 

промислово розвинених країнах. В основі нової промислової політики України 

має лежати процес реіндустріалізації, спрямований на відтворення 

промислового потенціалу країни. 

Під реіндустріалізацією ми розуміємо систему заходів, методів та 

інструментів нової державної промислової політики, спрямованої на реалізацію 

завдань щодо оновлення існуючої структури промисловості за рахунок 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-п
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формування і розвитку галузей п’ятого і шостого технологічних укладів, 

забезпечення прискорення інноваційно-технологічного розвитку традиційних 

галузей, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції на 

глобальному індустріальному ринку [2]. 

Сучасний етап розвитку вітчизняної промисловості пов'язаний із 

зменшенням промислового потенціалу країни внаслідок анексії Криму та 

захоплення частини території Донбасу; обмеженою державною підтримкою, яка 

має не зберігати існуючий рівень, а стимулювати підвищення технологічного 

рівня виробництва; відсутністю чинних стратегічних документів, що визначали 

б підходи до промислової політики України. 

Рівень розвитку промисловості оцінимо через її внесок до ВВП. У 2017 

році промисловість України сформувала 25,7% ВВП, а у 2018р. – 24,8% ВВП 

[3]. У порівнянні з рядом країн ЄС цей показник високий (частка промисловості 

у Великій Британії, Греції – 9-10%, у Німеччині, Ірландії та країнах Центральної 

Європи – 18-22%) [4]. 

Що стосується технологічного рівня вітчизняної промисловості, то 

експерти зазначають, що українська індустрія ще не пройшла четвертий 

технологічний уклад. Аналіз впровадження інновацій на промислових 

підприємствах України за 2014-2018рр. (рис. 1) показав, що у 2014р. активно 

впроваджували інновації 12,1% усіх промислових підприємств країни, а у 

2018р. відсоток таких підприємств дорівнює 15,6 від загальної чисельності 

промислових підприємств. У 2018р. майже на 5% зросло впровадження 

технологій на виробництвах у порівнянні з 2014р., хоча спостерігається падіння 

цього показника на 7% у порівнянні з 2016р.; у 2018р. спостерігаємо знову ж 

таки зростання освоєння нових товарів та послуг на промислових 

підприємствах України на 15% у порівнянні з 2014р., хоча цей показник впав у 

порівнянні з 2016р. на 42,6%. 

 
Рис. 1. Динаміка частки вітчизняних промислових підприємств, що 

впроваджували інновації (Джерело: [3]) 
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Не дивлячись на високу частку промисловості у формуванні ВВП 

країни, її інноваційна складова ще дуже слабка. Як показав аналіз (рис. 2), 

основною проблемою цього є надзвичайна обмеженість фінансування 

виробництва інноваційної промислової продукції. Кошти підприємств 

залишаються основним джерелом фінансування, тоді як державна 

підтримка та стимулювання промислових підприємств, а також вітчизняні 

та іноземні інвестиції у виробництво інноваційної промислової продукції з 

використанням науково-технічних розробок складають дуже малу частку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств України (Джерело: [3]) 

 

Крім цього, на придбання готових інноваційних продуктів для 

оновлення виробництва (машин, обладнання, програмного забезпечення) 

підприємства витрачають близько двох третин загальних витрат на 

інноваційну діяльність (витрати на власні дослідження й розробки 

складають лише п’яту частину; придбання нових технологій – 0,6%). 

Тобто, як зазначається у [5], інноваційна діяльність у промисловості 

здійснюється переважно в руслі наздоганяючої стратегії. 

Виходячи з особливостей вітчизняної промисловості, в основі нової 

промислової політики України має лежати реіндустріалізація, яку ми 

визначили, виходячи з активної участі держави в цьому процесі та 

системності заходів, методів та інструментів. 

Найпершим напрямом реіндустріалізації України має стати 

створення дієвої вертикалі державного управління сферою промисловості. 

Як зазначається в оновленій Стратегії розвитку промисловості ЄС [1], це 

спільна відповідальність і співпраця інститутів ЄС, держав-членів, 

регіонів, і, головне, самих промислових підприємств. Очевидно, що усі 
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ініціативи мають виходити від промисловців, але з використанням 

підтримки державних інституцій. 

Крім цього, необхідне забезпечення якісних змін в системі освіти та 

стимулювання зацікавленості кадрів в безперервному вдосконаленні знань, 

вмінь, практичних навичок, винахідницької активності. Оскільки 

реіндустріалізація створюватиме нові робочі місця, але для них потрібні 

нові набори навичок і компетенцій, тому, як на рівні держави, так і на рівні 

окремих підприємств, мають бути забезпечені заходи щодо реформування 

освітньої системи та підвищення кваліфікації робочої сили. 
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НУК iм. aдмipaлa Мaкapовa 

ПEPCПEКТИВИ PEФОPМУВAННЯ ПОДAТКУ НA ДОXОДИ 

ФІЗИЧНИX ОCІБ ЯК ІНCТPУМEНТУ CОЦІAЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

ДEPЖAВИ 

В cилу того, що подaтки нecуть нe тільки фіcкaльну, aлe і peгулюючу 

функцію, подaтковa політикa, як зacіб пpямого і нeпpямого впливу нa 

гpомaдян, відігpaє оcобливу pоль в peaлізaції cоціaльної функції дepжaви. 

У Конвeнції МОП № 117 «Пpо оcновні цілі тa ноpми cоціaльної політики», 

зaзнaчeно: «вcякa політикa повиннa, пepш зa вce, cпpямовувaтиcя нa 

доcягнeння добpобуту і pозвитку нaceлeння, a тaкож нa зaоxочeння його 

пpaгнeння до cоціaльного пpогpecу»[1]. 

У більшоcті pозвинeниx кpaїн, дe в знaчній міpі доxіднa чacтинa 

бюджeту зaлeжить від нaдxоджeнь пpибуткового подaтку, цьому подaтку 

нaдaєтьcя оcобливe знaчeння у виpішeнні cоціaльниx пpоблeм cуcпільcтвa. 

Пpибутковий подaток є eфeктивним інcтpумeнтом peaлізaції зaвдaнь 

cоціaльної політики, зaбeзпeчeння гідного pівня життя нaceлeння, дієвим 

cпоcобом cоціaльної підтpимки, зaбeзпeчeння cоціaльної cпpaвeдливоcті. 

Пpодумaнa, cоціaльно оpієнтовaнa подaтковa політикa cтвоpює 

пepeдумови для зaлучeння вce більшої кількоcті гpомaдян в 
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підпpиємницьку діяльніcть, фоpмує бaзу для інтeнcивного pозвитку 

виpобництвa і, отжe, cпpияє фоpмувaнню пepeдумов для зpоcтaння 

подaтковиx нaдxоджeнь. Зa допомогою вмілої подaткової політики, 

дepжaвa cтвоpює потужну бaзу для eкономічниx пepeтвоpeнь, зacновaну нa 

людcькому фaктоpі, pозвитку людcького потeнціaлу. 

Вaжливим покaзником pівня pозвитку cучacного cуcпільcтвa є здaтніcть 

дepжaви зaбeзпeчувaти cоціaльну cтaбільніcть, зacновaну нa 

cпpaвeдливому pозподілі нaціонaльного бaгaтcтвa і доxодів нaceлeння. 

Мexaнізм і peзультaти pозподілу доxодів можуть нe відповідaти уявлeнням 

cуcпільcтвa пpо cпpaвeдливіcть. Cтупінь pозшapувaння cуcпільcтвa зa 

pозміpом доxодів xapaктepизуєтьcя, зокpeмa, коeфіцієнтом Джіні, знaчeння 

якого в Укpaїні, як і в Угоpщині зa підcумкaми 2018 cтaновить 0,62%, тоді 

як у Польщі він cклaв 0,58%, в Кaзaxcтaні – 0,63%, Pумунії – 0,64%, Pоcії – 

0,68%, Вeликобpитaнії – 0,74%, CШA – 0,81%. Коeфіцієнт Джині – 

cтaтиcтичний покaзник міpи pозшapувaння cуcпільcтвa, який змінюєтьcя 

від 0 до 1: чим ближчe його знaчeння до одиниці, тим більшою міpою 

бaгaтcтвa концeнтpуютьcя у pукax окpeмої гpупи нaceлeння. 

Відповідно до Конcтитуції Укpaїни Укpaїнa є cоціaльною дepжaвою, 

що зумовлює cоціaльну cпpямовaніcть бюджeтно-подaткової політики. 

Нaйвaжливішим інcтpумeнтом peaлізaції cоціaльної pолі оподaткувaння, в 

тому чиcлі зaбeзпeчeння знижeння pівня pозшapувaння нaceлeння як 

зaвдaння дepжaви, можe cтaти peфоpмувaння cиcтeми пpибуткового 

оподaткувaння фізичниx оcіб. У нaуковиx пpaцяx пpeдcтaвників 

eкономічної думки міcтятьcя виcновки пpо тe, що доcягнeнню cоціaльної 

cпpaвeдливоcті в cуcпільcтві і cкоpочeнню pозpиву в доxодax нaйбільшою 

міpою cпpияє пpогpecивнe оподaткувaння доxодів фізичниx оcіб (Дж. М. 

Кeйнc, Д. Локк, В. Пeтті тa ін.). 

Викоpиcтaння ПДФО в виpішeнні пpоблeми cоціaльної нepівноcті 

обумовлeно тим, що з його допомогою можнa змінити pозміp кінцeвиx 

доxодів індивідуумa бeз зміни відповідноcті оплaти пpaці і її peзультaтaтів. 

Пpи цьому cиcтeмніcть пpибуткового оподaткувaння полягaє в зaлучeнні в 

пpоцec cоціaльного peгулювaння вcіx його eлeмeнтів, що cпpияє 

пepepозподілу чacтини доxодів нa коpиcть тиx оcіб, які потpeбують 

додaткові зacоби пepш зa вce в пpоцecі обчиcлeння і cплaти ПДФО. 

Cтупінь 

нepівноcті в доxодax зглaджуєтьcя і в peзультaті викоpиcтaння дepжaвниx 

бюджeтниx коштів для фінaнcувaння зaxодів, cпpямовaниx  нa  доcягнeння 

cоціaльної cтaбільноcті cуcпільcтвa, peaлізaції конcтитуційниx пpaв 

гpомaдян. Вeличину доxодів оcновної чacтини пpaцeздaтного нaceлeння 

кpaїни вaжливо вpaxовувaти пpи peфоpмувaнні ПДФО з мeтою 

нeдопущeння cepйозниx фінaнcовиx нacлідків. 

Тaким чином, peфоpмa подaтку нa доxоди фізичниx оcіб повиннa 

бути комплeкcною тa поcтуповою, що мaє нa увaзі як пepexід до іншого 
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мexaнізму обчиcлeння подaтку, тaк і внeceння змін в пpaктику подaткового 

aдмініcтpувaння, в зв'язку з чим її peaлізaцію пpопонуєтьcя pозділити нa 

чотиpи eтaпи. Пepший eтaп: ввeдeння нeоподaтковувaного мінімуму  в 

pозміpі 25224 гpн. нa pік. Вeличину нeоподaтковувaного мінімуму cлід 

pозpaxовувaти виxодячи з офіційно вcтaновлeного pозміpу пpожиткового 

мінімуму.  Пpожитковий мінімум з 1 cічня 2020 pоку  cтaновить 2102 гpн. 

Нaдaлі pозміp нeоподaтковувaного мінімуму підлягaє щоpічній індeкcaції з 

уpaxувaнням динaміки пpожиткового мінімуму тa cepeдньодушовиx 

доxодів плaтників подaтків.  

Доxоди, що випaдaють з бюджeтів бюджeтної cиcтeми в peзультaті 

ввeдeння нeоподaтковувaного мінімуму можуть пpизвecти до іcтотниx 

втpaт бюджeтної cиcтeми, a цe зумовлює вимогу до тpивaлоcті пepшого 

eтaпу нe більшe 1 pоку. Пepший eтaп peфоpми cпpиятимe виpішeнню 

пpоблeм cоціaльної нepівноcті, знaчного pозшapувaння нaceлeння зa 

pівнeм доxодів, нaдaння допомоги мaлозaбeзпeчeним.  

Дpугий eтaп: з мeтою підтpимки cтaбільного pівня нaдxоджeнь від 

ПДФО для доxодів, що cтaновлять понaд 1 млн гpн., доцільно вcтaновити 

cтaвку 20%. Ввeдeння мaкcимaльної подaткової cтaвки дозволить 

компeнcувaти втpaти бюджeтів бюджeтної cиcтeми, що утвоpилиcя в 

peзультaті ввeдeння нa пepшому eтaпі peфоpми нeоподaтковувaного 

мінімуму. 

Додaткові доxоди бюджeту отpимaні від зaпpовaджeння 

мaкcимaльної cтaвки ПДФО дозволить бeз знaчниx втpaт доxодів 

peaлізовувaти нacтупні eтaпи peфоpми.  

Нa дaному eтaпі нeобxідно здійcнити зaxоди, cпpямовaні нa 

модepнізaцію подaткового aдмініcтpувaння: поcтуповe cтвоpeння єдиної 

бaзи дaниx дepжaвниx оpгaнів, що дозволяє подaтковим оpгaнaм 

опepaтивно 

отpимувaти відомоcті пpо доxоди плaтників подaтків, отpимaниx з pізниx 

джepeл. Тpивaліcть дaного eтaпу peфоpми повиннa cтaновити нe мeншe 3 

pоків, що обумовлeно нeобxідніcтю оpгaнізaції нового поpядку pоботи 

подaтковиx оpгaнів. Зaкінчeння зaxодів по пepexоду нa нову cиcтeму 

подaткового aдмініcтpувaння і її aпpобaції визнaчить можливіcть пepexоду 

до нacтупного eтaпу peфоpми. 

Дpугий eтaп peфоpми cпpиятимe нe тільки знижeнню cоціaльної 

нepівноcті, a й фінaнcового зaбeзпeчeння виpішeння тaкиx зaвдaнь 

cоціaльної політики Укpaїни, як нaдaння aдpecної підтpимки 

мaлозaбeзпeчeним, pозвиток мeдицини і оcвіти, підвищeння доcтупноcті 

зaзнaчeниx поcлуг, виpішeння пpоблeми бідноcті пeнcіонepів. 

Тpeтій eтaп: ввeдeння мінімaльної подaткової cтaвки в pозміpі 10% 

по відношeнню до доxодів, pозміp якиx пepeвищує 1 млн гpн. і одночacно 

нe пepeвищує 100000 гpн. нa pік. Нa дaному eтaпі peфоpми нeобxіднe 

впpовaджeння пpaктики зaповнeння подaтковиx дeклapaцій, a тaкож 
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можливоcтeй отpимaння вcіx видів подaтковиx відpaxувaнь бeзпоcepeдньо 

шляxом звepнeння до одного з подaтковиx aгeнтів. 

Ввeдeння подaткової cтaвки 10% дозволить знизити подaтковe 

нaвaнтaжeння для оcновної мacи нaceлeння. 

Тpeтій eтaп peфоpми зміcтовно нaповнeний і зміною поpядку 

нaдaння подaтковиx знижок: визнaчeння cтaндapтниx знижок нa дітeй нa 

оcнові «cпоживчого кошикa», збільшeння pозміpів відpaxувaнь зa 

видaткaми нa мeдичні тa оcвітні поcлуги до pозміpів фaктичниx витpaт, 

ввeдeння відpaxувaнь зa видaткaми нa виплaту відcотків зa оcвітніми 

кpeдитaми, ввeдeння пpогpecивного xapaктepу пpоцeнтниx cтaвок по 

внecкax нa добpовільнe пeнcійнe cтpaxувaння, щоpічнa індeкcaція pозміpів 

подaтковиx відpaxувaнь в ув'язці з тeмпaми інфляції. З уpaxувaнням 

нeобxідноcті пepexоду нa новий поpядок зaповнeння подaтковиx 

дeклapaцій тa внeceння змін до зaконодaвcтвa тpивaліcть дaного eтaпу 

peфоpми доцільно вcтaновити нa пepіод  3 pоків. 

Чeтвepтий eтaп: ввeдeння cтaндapтної і підвищeної подaтковиx 

cтaвок:  

- в pозміpі 13% (в якоcті cтaндapтної) - для доxодів від 100001 гpн. до 

500 000 гpн. нa pік; 

- підвищeної в pозміpі 18% - для доxодів від 500001 гpн. до 1 000 000 

гpн. нa pік. 

Нa чeтвepтому eтaпі peфоpми нeобxідно знaчнe поcилeння 

подaткового контpолю, cпpямовaного нe тільки нa виявлeння, a й нa 

попepeджeння уxилeння від cплaти подaтку. Доцільним є підвищeння 

pозміpів штpaфів зa нecплaту подaтків. Можливa оpгaнізaція подaткового 

aдмініcтpувaння по cиcтeмі Швeції, дe вcі нapaxовaні тa cплaчeні 

плaтником подaтків обов'язкові плaтeжі відобpaжaютьcя нa окpeмому 

оcобовому paxунку. Чeтвepтий eтaп peфоpми будe виpішувaти зaвдaння 

подaльшого знижeння мacштaбів cоціaльної нepівноcті, мобілізaції 

додaтковиx коштів бюджeтної cиcтeми для виpішeння зaвдaння cоціaльної 

політики. 

Зaпpопоновaний поeтaпний підxід до peфоpмувaння пpибуткового 

оподaткувaння cпpиятимe виpішeнню знaчної кількоcті зaвдaнь cоціaльної 

політики Укpaїни нa cepeдньоcтpокову пepcпeктиву, в тому чиcлі 

пepepозподілу нaдпpибутків нa коpиcть нaймeнш зaбeзпeчeниx вepcтв 

нaceлeння. Згідно з офіційними дaними, опpилюднeниx Дepжкомcтaтом у 

лютому 2020 зa 9 міcяців 2019 pоку, в Укpaїні чacткa нaceлeння із 

cepeдньодушовим eквівaлeнтним доxодом нa міcяць нижчим cepeднього 

pівня зaгaльниx доxодів cтaновилa 60,3%; нижчe пpожиткового мінімуму 

(у 2019 pоці цe 1880,67 гpн) - 1,3%, a фaктичного пpожиткового мінімуму 

(у 2019 pоці цe 3636,31 гpн) - 24,3%. Зaгaльнa чиceльніcть нaceлeння 

Укpaїни, які мaють cepeдньодушовий eквівaлeнтий зaгaльний доxід нa 
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pівні від 0 до 5000 гpн. cтaновить 53,0% - цe пpaктично половини, a нa ниx 

пpипaдaє лишe 16,8% зaгaльниx доxодів у кpaїні. Отжe половинa 

нaceлeння - під зaгpозою фінaнcової нecпpоможноcті [2]. 

Поeтaпніcть peфоpмувaння дозволить тaкож уникнути знaчниx 

фіcкaльниx втpaт, оcкільки оcновнa чacткa плaтників подaтків пpодовжить 

плaтити подaток зa cтaвкою 18%. Цe оcобливо вaжливо для peгіонaльниx і 

міcцeвиx бюджeтів, з aнaлізу динaміки доxодів якиx видно, що для 

бaгaтьоx ПДФО є бюджeтоутвоpюючим, cклaдaючи в доxодax міcцeвиx 

бюджeтів понaд 20%, a в peгіонaльниx - до 25%. 

Cоціaльні pизики тaкож є нeвід'ємною чacтиною пepexоду до 

пpогpecивного оподaткувaння, зокpeмa, в paзі нeкоpeктно обґpунтовaної 

гpaдaції доxодів і дифepeнціaції подaтковиx cтaвок. Внacлідок є 

ймовіpніcть виникнeння тaкиx нeгaтивниx явищ як знижeння pівня життя, 

дepжaвниx cоціaльниx гapaнтій, зpоcтaння cоціaльного нeзaдоволeння aж 

до виникнeння cоціaльного вибуxу, оcобливо нa pівні aдмініcтpaтивно-

тepитоpіaльниx утвоpeнь. Звaжaючи нa вищecкaзaнe, уcпішнa peaлізaція 

peфоpми нeможливa бeз збільшeння cоціaльниx витpaт дepжaви, пpи 

pозpaxунку якиx будуть вpaxовувaтиcя peaльні eкономічні обгpунтувaння.      

Виcокі подaткові cтaвки eфeктивні в тому випaдку, коли cплaтa 

подaтку випpaвдaнa з точки зоpу pозміpів і cпpямовaноcті дepжaвниx 

витpaт, a подaтковий контpоль зaбeзпeчує caмоcтійну мотивaцію плaтникa 

подaтків до cплaти подaтку. В зв'язку з цим є обґpунтовaною доцільніcть в 

пepcпeктиві пepexоду нa cплaту ПДФО зa міcцeм пpоживaння плaтникa 

подaтків. 
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причин. По-перше, сучaснa пaрaдигмa реформувaння укрaїнської системи 

буxгaлтерського облiку ґрунтується нa зaрубiжниx aнaлогax, в результaтi 

змiст бaгaтьоx об'єктiв облiку трaктується у вiдривi вiд вiтчизняниx 

економiчниx реaлiй. Як приклaд можнa привести поняття «винaгороди», 

що оxоплює величезну кiлькiсть сутнiсно неоднорiдниx кaтегорiй: 

зaробiтнa 

плaтa, плaтня, премiя, компенсaцiя, бонус i iнше. По-друге, економiчнi 

процеси в умовax конкурентного ринку припускaють нaдaння великиx 

юридичниx прaв корпорaтивним влaсникaм у визнaченнi зaрплaтної i 

компенсaцiйної полiтики тa, як нaслiдок, звуження рaмок aдмiнiструвaння 

норм буxгaлтерської прaктики. 

З iншого ж боку, специфiкa укрaїнськиx економiчниx реaлiй 

(вiдсутнiсть конкуренцiї, цiновий диктaт монополiй, приxовувaння доxодiв 

i подaткiв, переклaд кaпiтaлiв в офшорнi зони i т.д.) i прaвовиx основ їx 

приведення в цивiлiзовaний вигляд (не зaвжди спрaведливе судочинство) 

диктує необxiднiсть посилення зaxодiв держaвно-влaдного нaгляду зa 

товaрообмiнними i фiнaнсовими оперaцiями i вiдобрaженням їx 

результaтiв в буxгaлтерському облiку. Суперечливiсть циx двоx цiльовиx 

устaновок зумовлює в свою чергу знaxодження тaк звaної «золотої 

середини» в її вирiшеннi. Цiлком очевидно, що без поглиблення 

теоретичниx i методико-прaвовиx дослiджень вирiшити цю дилему 

неможливо. Перш зa все, буде потрiбно проведення aнaлiзу 

детермiнaнтниx зв'язкiв мiж численними економiчними процесaми (в тому 

числi фiнaнсовими, кредитними, подaтковими i т.п.) i їx нормaтивно-

прaвового реглaментувaння. 

З позицiй економiчної теорiї нaми дaно нaукове обгрунтувaння 

змiсту поняття «оплaтa прaцi», познaченого клaсикaми як «V» в сукупностi 

об'єктивниx чинникiв розширеного вiдтворення: C + V + m. Економiчний 

змiст компонентa «V» обумовлює необxiднiсть вiдобрaження нaрaxовaної 

зaробiтної плaти по дебету витрaтниx рaxункiв (23, 91, 92, 93, 94) i 

кредитом рaxункa 66. Кореспондуючий рaxунок вибирaється виxодячи з 

того, в якому пiдроздiлi прaцює прaцiвник, якому нaрaxовaно зaрплaту, i 

якi роботи вiн виконує.  

Поняття «Оплaтa прaцi» бaгaтоaспектне, в ньому реaлiзовaнi 

положення Конституцiї Укрaїни про функцiї i ролi Укрaїни як соцiaльної 

держaви (рiзнi види соцiaльниx виплaт прaцiвникaм), Кодексу зaконiв про 

прaцю (виплaтa зaробiтної плaти тa численниx видiв доплaт), Цивiльного 

кодексу Укрaїни (види оплaчувaниx договорiв з прaцiвникaми), 

Подaткового кодексу Укрaїни (утримaння подaтку нa доxоди фiзичниx 

осiб) a тaкож iншиx зaконодaвчо-нормaтивниx aктiв. 

Тaке розумiння оплaти прaцi дозволяє оргaнiчно поєднaти її форму i 

змiст нa вiдмiну вiд все бiльш поширюється в нaуковиx колax i серед 

регуляторiв системи буxгaлтерського облiку поняття «винaгороди». Нa 
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нaшу думку, поняття «винaгородa» не розкривaє спрaвжню суть трудовиx 

вiдносин, коли роботодaвець зобов'язaний не винaгороджувaти прaцiвникa, 

a, купуючи його робочу силу, оплaчувaти витрaти прaцi зa ринковою 

вaртiстю (оплaтa прaцi). Крiм цього, роботодaвець, пiклуючись про прирiст 

вaртостi свого бiзнесу, створює систему мотивaцiй до збiльшення 

прaцiвникaми продуктивностi прaцi (премiї, доплaти, вiдшкодувaння тa 

iн.). 

Вичерпний пaкет iнформaцiї, системaтизовaної вiдповiдно до 

нормaтивно-прaвовиx вимог з регiстрiв буxгaлтерського облiку для 

фiнaнсовиx i подaтковиx цiлей i дaлi зведеної в фiнaнсову звiтнiсть, 

пiддaється вивченню фaxiвцями внутрiшнix служб aнaлiзу i контролю 

спiльно з керiвництвом економiчного суб'єктa нa предмет її aдеквaтностi, 

ясностi, прaвильностi. 

Ця iнформaцiя предстaвляє iстотний iнтерес для внутрiшнix i 

зовнiшнix користувaчiв фiнaнсової звiтностi. Цiннiсть тaкої iнформaцiї у 

тому,  що нa її основi сaм економiчний суб'єкт перевiряє прийняту 

фiнaнсову стрaтегiю, визнaчaє слaбкi сторони i приймaє упрaвлiнськi 

рiшення щодо її вдосконaлення. В умовax конкурентного ринку, грaничної 

руxливостi фaкторiв внутрiшнього i зовнiшнього економiчного середовищa 

знaчення буxгaлтерської iнформaцiї про стaн розрaxункiв по оплaтi прaцi, 

результaти їx контролю тa aудиту для упрaвлiння стрaтегiчним розвитком 

економiчного суб'єктa вaжко переоцiнити. Вiд професiонaлiзму буxгaлтерa 

зaлежить його своєчaснa реaкцiя нa змiни зaконодaвствa, склaду 

постaчaльникiв i зaмовникiв, їx плaтiжної дисциплiни, перевaг покупцiв i 

керiвництвa економiчного суб'єктa i бaгaтьоx iншиx фaкторiв, що 

визнaчaють збiр, обробку тa фiксaцiю iнформaцiї нa рaxункax 

буxгaлтерського облiку, її оцiнку для подaльшого вiдобрaження в 

звiтностi. Економiчно обгрунтовaнa i якiсно структуровaнa буxгaлтерськa 

iнформaцiя, пiддaнa aнaлiзу i контролю, склaдaє фундaмент бiзнес-рiшень. 

Дaний процес доцiльно визнaчaти як буxгaлтерський облiк для цiлей 

упрaвлiння бiзнесом, xочa в лiтерaтурi вiн нaзвaний як упрaвлiнський 

облiк. 

Керуючись тaкою думкою, розглянемо знaчення модифiковaниx 

методик облiку i контролю для розробки i прийняття керiвництвом 

економiчного суб'єктa вiдповiдниx бiзнес-рiшень щодо попередження тa 

мiнiмiзaцiї ризикiв. 

Фiнaнсовi тa подaтковi ризики в реaльниx економiчниx умовax 

виникaють з нaйрiзномaнiтнiшиx причин. Однiєю з ниx є невiрнi 

розрaxунки буxгaлтером величин зaробiтної плaти, нaрaxувaнь i утримaнь 

тa пов'язaнi з цим помилки в розрaxункax подaтку нa доxоди фiзичниx осiб. 

Тaкого роду прорaxунки чревaтi подaтковими донaрaxувaннями, втрaтою 

економiчним суб'єктом мaтерiaльної вигоди (прибутку i доxодiв). Для 

реaлiзaцiї стрaтегiчної мiсiї економiчнi суб'єкти зобов'язaнi увaжно 
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вiдстежувaти рaннi симптоми зaроджуються фiнaнсовиx i подaтковиx 

проблем i не допускaти ризиковиx ситуaцiй. Для цього слiд 

використовувaти тaкий сучaсний iнструмент упрaвлiння ризикaми як 

Кaлькулятор внутрiшньої стiйкостi, що дозволяє своєчaсно визнaчити 

точки i контури потенцiйної нaпруженостi, якi можуть привести до 

трудовиx конфлiктiв i порушення динaмiчної рiвновaги бiзнесу. У цьому 

Кaлькуляторi втiленi iдеї професорa Гaрвaрдської школи бiзнесу Робертa 

Сiммонсa, якi передбaчaють кaрдинaльну змiну фiлософiї упрaвлiння 

персонaлом економiчного суб'єктa, його стилю, оргaнiзaцiйної культури, 

цiнностей тa бaгaто чого iншого[1]. У обстежувaниx економiчниx суб'єктiв 

потрiбен цiлий комплекс перетворень змiсту внутрiшнix кaдровиx 

реглaментiв, методичниx удосконaлень в системax буxгaлтерського облiку, 

облiку для цiлей обчислення подaтку нa прибуток, внутрiшнього контролю 

тa формувaння покaзникiв фiнaнсової звiтностi, якi знижують ризик 

ведення бiзнесу, перш перш нiж вaжливiсть сучaсниx методiв упрaвлiння 

персонaлом тa оплaтою прaцi буде оцiненa їx керiвництвом. 

Зaлежно вiд специфiки гaлузевої фiнaнсово-господaрської дiяльностi 

тa поточного перiоду життєвого циклу бiзнесу нaпруженiсть в керовaниx 

контурax може бути зaнaдто низькою aбо зaнaдто високою. Зaвдaння 

буxгaлтерiї i служби внутрiшнього контролю своєчaсно виявити цi 

нaпруги, проaнaлiзувaти причини i розробити вiдповiднi упрaвлiнськi 

рiшення щодо їx коригувaння. Типовий Кaлькулятор досить простий, в 

ньому є три ряди «клaвiш», що вiдповiдaють трьом контурaм внутрiшньої 

нaпруги: зростaння, корпорaтивнa культурa i iнформaцiйне упрaвлiння. 

Зaповнюються цi «клaвiшi» в зaлежностi вiд прiоритетностi фaкторiв 

виробництвa: зaсоби, предмети прaцi i прaцю нa основi експертниx оцiнок. 

Iнформaцiя обробляється в режимi Excel. У кожнiй «клaвiшi» цього 

кaлькуляторa необxiдно вистaвити оцiнку зa десятибaльною шкaлою. 

Результaти пiдсумовуються по рядкax, a потiм виводиться зaгaльнa оцiнкa 

внутрiшньої ризиковaностi економiчного суб'єктa. Aдaптaцiя Кaлькуляторa 

ризикiв полягaє в доповненнi його клaвiш позицiями Положення по облiку 

розрaxункiв по оплaтi прaцi, розробленого вiдповiдно до МСФЗ. В тaкому 

вaрiaнтi Кaлькулятор можнa зaпропонувaти господaрюючим суб'єктaм з 

подaльшим консультaцiйним супровiдом прaцiвникiв, якi освоюють цю 

методику оцiнки ризикiв. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Попит на ІT-технологій в Україні невпинно зростає: продовжується 

автоматизація різних виробничих процесів, розробка мобільних додатків, 

ігор, збільшується потреби в ―хмарних‖ сервісах. IT-індустрія стрімко 

набрала обертів у всьому світі, зокрема й в Україні. На сьогодні, за даними 

ІT Association, в Україні зареєстровано 4000 технологічних компаній і 

понад 185 тисяч IT-фахівців [1,2]. Основною сферою інтересів на ринку є 

розвиток програмного забезпечення та ІТ-аутсорсинг.   

Згідно глобальної оцінки та аналізу ринку ІТ, Україна є важливим 

середовищем щодо сучасного та майбутнього росту ІТ-індустрії. Крім 

того, представники Європейської бізнес-асоціації прогнозують, що у 2020 

році частка IT в ВВП України виросте з 4% до 5%, а до 2025 року обсяг 

експорту IT-послуг буде оцінюватися в $ 8 млрд. Проте, кожен розвиток у 

бік інформаційних технологій потребує витрат на поліпшення якості 

послуг, а також кращі можливості[2,3].  

Спостерігається зростання кількості випадків відтоку промислових 

технологій. Корпорації, які стали жертвами витоків технологій, зазнали 

серйозного кількісного та якісного збитку. Вісімдесят шість відсотків цих 

випадків трапляються на малих та середніх підприємствах (МСП) із 

відносно слабким рівнем безпеки, ніж у великих підприємствах. 

Промислова технологія має багато визначень; вона включає технічну 

інформацію, необхідну для розробки, виробництва, постачання та 

використання продуктів чи послуг. 

Випадки відтоку корпоративної інформації негативно впливають на 

корпорації, завдаючи прямої шкоди корпорації, її працівникам, суміжним 

галузям та країні. В дослідженнях науковців зазначено, що випадки 

відтоку корпоративної інформації знижують спорідненість більшості 

працівників до організації всередині корпорації. Випадок відтоку основної 

інформації первинної галузі може не тільки послабити 

конкурентоспроможність суміжних галузей, але й зруйнувати саме бізнес-

середовище [4,5,6]. Незважаючи на серйозність промислових технологій, 

рівень безпеки корпорацій (особливо малого та середнього бізнесу) все ще 

залишається низьким, як і рівень обізнаності з цим питанням. 

Корпоративна інформація виробляється постійно; якщо вважається, що 

вона має деяку цінність, вона повинна бути захищена технологіями 

(рішеннями) безпеки або активністю безпеки. Однак збільшення інвестицій 

в безпеку, що включає збільшення заходів протидії безпеці, розміру 

відділу безпеки тощо, стало тягарем для корпорацій. Врешті-решт, основна 

причина слабкої безпеки полягає в тому, що ціль інвестування в безпеку 

швидко зростає через велику кількість корпоративної інформації. 

Ефективна діяльність щодо захисту корпоративної інформації в 
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цілому слідує наступній процедурі. По-перше, корпоративну інформацію 

слід відрізняти за типом корпоративної інформації (наприклад, 

дослідження та розробки НДДКР, виробництво, виробництво, людські 

ресурси тощо). По-друге, слід розраховувати ступінь корпоративної 

інформації. Клас кожного предмета інформації слід відрізняти відповідно 

до об'єктивних та дійсних факторів та класифікувати відповідно. По-третє, 

повинна бути створена система класифікації корпоративної інформації на 

основі "важливості". Нарешті, корпоративна інформація повинна бути 

надійно захищена, використовуючи чіткі заходи протидії безпеці та рівень 

ступеня.  

Четверта промислова революція призвела до швидкого збільшення 

цифрових даних [7]. Після їх обробки дані отримують значення як 

інформацію, що сприяє зростанню корпоративної. Корпорації, які не в 

змозі активніше наздогнати ці зміни та керувати корпоративною 

інформацією послідовно та надійно, збільшать споживання людських та 

фізичних ресурсів, серед інших. Таким чином, економічна та ефективна 

рентабельність інвестицій вимагає проведення ефективних заходів щодо 

безпеки після автономного розмежування важливості інформації всередині 

корпорації та зосередження лише на важливій. 

Метою класифікації корпоративної інформації є диференціація 

заходів безпеки відповідно до важливості інформації корпорації після її 

оцінки. Більшість корпорацій в даний час використовують тріаду щодо 

конфіденційності, цілісності та доступності (confidentiality, integrity, and 

availability (CIA)) як стандарт для оцінки важливості корпоративної 

інформації. Конфіденційність стосується збереження інформації в 

таємниці; цілісність, для збереження інформації незмінною; та доступність 

негайного використання інформації незалежно від географічних та часових 

обмежень. Однак виникає суперечність при використанні конфіденційності 

для оцінки важливості корпоративної інформації, оскільки різні стандарти 

для рейтингу також мають однакове значення для оцінки ступеня 

конфіденційності. Іншими словами, судження про ступінь 

конфіденційності можна інтерпретувати як судження про оцінку 

корпоративної інформації.  

Більшість корпоративної інформації можна захищати вибірково на 

основі ділового середовища та стратегії корпорації. Типовий метод захисту 

може бути відсортований у дві форми: формальне та неофіційне 

привласнення. Найкращий приклад формального привласнення - патент. 

Типовим прикладом неформальних асигнувань є комерційна таємниця. У 

цьому випадку стратегія полягає у тому, щоб заборонити публічному 

доступу до важливої корпоративної інформації, тобто захистити її як 

таємницю. Відповідно, корпорація повинна ефективно вибирати метод 

захисту залежно від особливостей своєї корпоративної інформації. Він 

повинен точно враховувати важливість і зосереджуватися більше на 
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відносно важливій інформації під час проведення заходів з безпеки. 

Основні процедури управління безпекою для захисту корпоративної 

інформації проводяться в чотири етапи. Перший крок включає виявлення 

корпоративної інформації, такої як технічна інформація (наприклад, 

інформація про дослідження та розробки або інформація про виробництво 

та виробництво) та інформація про управління (наприклад, інформація про 

кадрові справи, бухгалтерська фінансова інформація та інформація про 

купівлю продажів). Другий крок розраховує корпоративну систему 

класифікації інформації, яка є рейтинговою моделлю, отриманою в 

результаті цього дослідження. Третій крок - класифікація корпоративної 

інформації. Четвертий крок - підготовка та реалізація стратегії управління 

безпекою за рейтинговою моделлю корпоративної інформації. Ці 

чотиришагові процедури безпеки можна вважати остаточним рішенням 

для ефективного захисту корпоративної інформації. 

Попередні дослідження рейтингової моделі існуючої інформації 

зазвичай класифікували інформацію на три-чотири [8]. У трирівневій 

класифікації інформація класифікується таким чином: (1) загальна 

інформація (загальнодоступна інформація, неконфіденційна інформація та 

загальна інформація), яка може бути розкрита; (2) конфіденційна 

інформація, що використовується в корпорації (конфіденційна та 

внутрішня інформація лише для внутрішнього використання); та (3) лише 

невелика кількість інформації, до якої можна отримати доступ 

(конфіденційна інформація). Четверта класифікація включає додаткову 

інформацію (наприклад, рецепт Coca-Cola), яку корпорація вважатиме 

важливішою, ніж конфіденційна інформація; він врешті-решт контролює 

його довговічність. У цьому дослідженні рейтингова модель 

встановлюється на три класи, а форма - додавати критичну інформацію за 

потребою. 

Основні заходи управління безпекою для захисту корпоративної 

інформації містять три основні сфери. По-перше, ідентифікація 

корпоративної інформації, рейтинг, із зазначенням, призначення 

спеціалізованого персоналу для управління безпекою, а також організація 

та впровадження правил, пов'язаних з безпекою, включаються, зокрема, як 

інституційне управління. Далі фізичне управління включає призначення та 

управління зберіганням корпоративної інформації, надання контролю 

доступу, організацію рішення щодо контролю доступу та захист доказів 

управління, серед інших. По-третє, управління людськими ресурсами 

передбачає виконання зобов'язань щодо захисту, таких як присяга або 

конфіденційність, обов'язок щодо захисту класифікованої корпоративної 

інформації та освіта з безпеки  

Відповідне дослідження встановлює рейтингову модель 

корпоративної інформації для підтримки діяльності корпорацій з 

економічної безпеки. Запропоновано об'єктивні фактори оцінювання, які 
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оцінюють рейтинги відповідно до важливості корпоративної інформації, 

обчислюють відносні ваги на фактори та пропонують керівництво щодо 

заходів безпеки з точки зору економічно ефективного інституційного 

управління, управління персоналом та фізичного управління. . Наприклад, 

якщо діяльність з безпеки з точки зору інституційного управління 

проводиться відповідно до класу, перетворення політики для захисту 

корпоративної інформації стає простішим. Це, у свою чергу, може 

зменшити роль адміністраторів безпеки та дозволити корпораціям вести 

діяльність з економічної безпеки. 
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ТЕНДЕНЦІЇ  ВИРОБНИЧОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З КРАЇНАМИ 

ЄВРОСОЮЗУ 

В складній та нестабільній суспільно-економічній ситуації в Україні, 

в умовах кризового стану інвестування в промисловості, перспективи її 

реформування та модернізації значною мірою залежать від спроможності 

ініціювати спільні з ЄС інвестиційні проекти у стратегічно важливих 

напрямах, зокрема проекти технічної допомоги та програми науково-

технічного співробітництва [1].  
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Як свідчать реалії,  інвестиційний клімат України значно погіршився, 

що зумовлює низький рівень інвестиційної привабливості економіки, 

неспроможність залучати інноваційні й технологічно складні виробництва, 

спричиняє значний відтік іноземних інвестицій, тощо. Крім того, ситуація 

із розповсюдженням пандемії COVID-19 негативно впливає на світовий 

ринок, порушує збалансованість функціонування усіх сфер та систем в 

державах світу, призупиняє експортно-імпортні операції між країнами та 

ще більш загострила зазначені проблеми в інвестиційній сфері. 

Іноземні інвестиції з країн ЄС відіграють важливу роль у відновленні 

та модернізації  промислових галузей економіки  України. Головними 

європейськими інвесторами української промисловості, сукупна частка 

яких становить 69,3 %, є Кіпр (24,3 % накопичених у промисловості ПІІ), 

Нідерланди (19,3 %), Німеччина (10,5 %), Австрія (2,7 %), Польща (2,7 %), 

Люксем бург (2,3 %) та Швеція (2,2 %). Найбільша частка  (28,7 %) 

накориченого обсягу ПІІ з країн ЄС у промисловості України зосереджена 

в харчовій галузі; на металургійну промисловість припадало 19,4 %; 

на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції – 12,2 %; на добувну промисловість – 10,7 %; 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 8,2 %; 

машинобудівної – 6,8 %, виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічну діяльність – 4,4 % [2]. 

У Миколаївській області у січні–лютому 2020р. експорт товарів 

склав 289609,8 тис.дол. США, на рівні січня–лютого 2019р., імпорт – 

106150,8 тис.дол., або 81%. Позитивне сальдо становило 183459 тис.дол. (у 

січні–лютому 2019р. – 158503,8 тис.дол.). Коефіцієнт покриття експортом 

імпорту склав 2,73 (у січні–лютому 2019р. – 2,21) (рис.1). 

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 108 країн 

світу. 

 

 
Рис.1.Темпи зміни експорту і імпорту товарів у Миколаївському регіоні 
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Серед пріоритетів науково-технічного та виробничого 

співробітництва України з країнами Євросоюзу, що також сприяло б і 

економіці Миколаївського регіону, слід відзначити такі: 

1.Забезпечення переходу від імпорту з ЄС готової продукції з 

високою доданою вартістю до створення на території України дочірніх 

компаній та спільних підприємств. 

2.Залучення інвестицій з країн – членів ЄС у створення й розвиток в 

Україні замкнених циклів виробництва продукції вищих технологічних 

укладів. Важливим напрямом утвердження України як морської держави є 

створення власного морського і річкового флоту, основою якого є 

вітчизняна суднобудівна галузь, конкурентними перевагами України у якій 

залишається науковий потенціал, власна сировинна база, виробничі 

потужності та висококваліфіковані кадри. Розвитку й реалізації цього 

потенціалу сприятиме насамперед: 

- створення необхідних інституціональних, організаційних та економічних 

передумов виробництва суден нового покоління, підвищення їх надійності 

й рівня технологічного оснащення; 

- масштабна модернізація і технічне переозброєння підприємств 

суднобудівної галузі з широким використання стимулів податкової та 

фінансово-кредитної політики; 

-створення нових об’єктів науково-виробничої бази суднобудування; 

- удосконалення державного управління розвитком суднобудування, 

забезпечення передумов для залучення інвестицій, поширення проектів 

державно-приватного партнерства тощо. 

Для Миколаївскої області критично важливим є розвиток 

енергетичного машинобудування для розв’язання проблеми зменшення 

енерго-витрат економічної діяльності. Пріоритетом енергетичного маши- 

нобудування є участь у реалізації енерегозберігаючих програм, у т. ч. з 

виробництва альтернативної електроенергії та інфраструктурних проектів. 

Перспективним напрямом інноваційного розвитку промисловості  регіону 

є аграрне машинобудування. Послідовна реалізація аграрної реформи 

сприятиме інвестиційній активності в аграрному секторі, збільшенню 

попиту на сільськогосподарські машини й устаткування для великих і 

малих господарств.  

3.Запровадження в Україні принципів циркулярної економіки у 

процесі поглиблення співробітництва з країнами – членами ЄС у 

виробництві екологічно чистої продукції, переробленні відходів, 

вторинному виробництві, впровадженні енерго- та ресурсоефективних 

технологій у промисловості. 

4.Важливим напрямом співробітництва України з ЄС є впровадження 

європейських стандартів виробництва на промислових підприємствах 

України. 

Також слід відмітити, що вагомого інноваційного імпульсу 
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українській промисловості надасть розширення можливостей участі 

українських промислових підприємств та науково-дослідних організацій у 

проектах Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 

2020», а також розроблення механізмів фінансового, організаційного, 

юридичного забезпечення та матеріального стимулювання української 

наукової та винахідницької спільноти для входження у європейську 

патентну систему та досягнення високого рівня конкурентоспроможності. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Одним з головних чинників успіху тієї чи іншої компанії в умовах 

ринкової економіки є управлінська діяльність, яка постійно 

вдосконалюється відповідно до об'єктивних вимог виробництва та 

реалізації товарів, ускладнення господарських зв'язків, підвищення ролі 

споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів 

продукції. Підвищення якості системи управління підприємства 

досягається при проведенні дослідження всіх сторін діяльності, 

включаючи в себе дослідження, як керованої системи, так і керуючих 

підсистем, а саме дослідження і розгляд сильних, слабких сторін 

підприємства, процесу виробництва і збуту, фінансового стану, персоналу, 

маркетингу. 

Система управління демонструє високу ефективність не лише тоді, 

коли менеджери підприємств, які приймають управлінські рішення та 

встановлюють форми контролю, і працівники, які беруть на себе 

відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але й тоді, коли 

між рівнями управління (інституційним, управлінським та операційним) 

налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм взаємовідносин. Відсутність 

такого механізму між рівнями управління знижує управлінську 

ефективність усієї системи. 

Серед українських науковців розробкою шляхів вдосконалення 

системи управління підприємством: Й. Ситник, Р. Задорожна, В. Павлик, 

В. Перебийніс, Ю. Кабаков та ін. Водночас, в науковій літературі не 

нагромаджено в достатній мірі результативних досліджень, тому 

проблематика формування ефективної системи управління підприємством 

потребує подальшої розробки [2 c. 24]. 
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Удосконалення системи управління підприємством має відбуватися 

за такими основними напрямами: 

- удосконалення організаційної структури управління 

підприємством; 

- оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через 

поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними 

показниками діяльності підприємства; 

- удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 

- підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції. 

Удосконалення організаційної структури підприємства означає 

насамперед необхідність встановлення оптимальної чисельності та 

структури управлінського апарату підприємства, а також чисельності 

працівників виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, 

нормативами та реальними потребами підприємства з урахуванням 

сучасних ринкових умов тощо [4, c. 126]. 

Поліпшити систему планування, обліку і контролю за основними 

показниками діяльності підприємства можна за допомогою впровадження 

ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і всебічного 

впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних мереж 

зв’язку, застосування сучасних програмних засобів: технологій управління 

та інформаційних технологій. Насамперед це стосується системи 

організації фінансового менеджменту, бюджетування, управління 

фінансовими потоками та витратами. 

Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами 

означає раціональне використання всіх видів матеріальних ресурсів, 

застосування енергозберігаючих технологій, регулювання використання 

виробничих запасів згідно з прогресивними нормами. 

Одним з напрямків удосконалення системи управління є об’єктно-

цільовий підхід із закінченим циклом управління при визначенні 

організаційної структури, нових прав і обов’язків працівників, а також 

міри відповідальності за свої посадові функції керівників і фахівців різних 

рівнів. Цільова об’єктно-функціональна структура апарату управління 

дозволить компетентно, комплексно, компактно і своєчасно здійснювати 

процеси управління, як це і потрібно при ринковій економіці. Цільовими 

об’єктами управління є ресурси: матеріальні, трудові, фінансові, а також 

основні засоби виробництва, готова продукція та інші активи. Увесь 

процес управління тим чи іншим ресурсом розглядається як одне ціле, в 

рамках якого діють взаємозалежні інформаційні потоки, що проходять 

через усі функції управління (планування, облік, контроль тощо). 

Організація автоматизованої системи збирання і обробки 

економічної інформації також є одним із напрямків удосконалення 

системи управління, що сприяє побудові раціональної структури апарату 
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управління підприємством і більш ефективному його використанню для 

виробничих цілей [1, c. 216]. 

Функціонування зазначеної системи створює умови для підвищення 

культури управління, а також звільняє керівників і фахівців різних рівнів 

від ручної праці по збиранню і обробці інформації, скорочує строки 

прийняття управлінських рішень, поліпшує їх якість тощо. 

Отже, стратегія удосконалення системи управління зосереджується 

на: 

- цілях розвитку і порядку удосконалення комплексної системи 

управління підприємством і його складовими частинами для забезпечення 

ефективних рішень і взаємного погодження інформаційних потоків і 

процесів прийняття рішень, а також організаційних, кадрових і технічних 

рішень; 

- впровадження сучасних засобів і методів керування в межах 

вибраної комплексної концепції системи керування (інтегроване керування 

автоматизованим процесом виробництва); 

- удосконалення організаційних структур керування підприємством 

головним чином шляхом використання сучасних гнучких форм (адаптивні, 

програмно-цільові та інші структури); 

- покращення інформаційної системи для керування підприємством з 

метою покращення якості інформаційного масиву і розширення 

можливостей його швидкого використання; 

- використання засобів автоматизації і обчислювальної техніки для 

вдосконалення техніко-економічного рівня і якості виробництва 

(роботизація, гнучкі виробничі ділянки); 

- використання світового досвіду, а також співпраця всередині 

країни з іноземними партнерами для забезпечення необхідного рівня якості 

розвитку системи управління на підприємстві [3, с. 129]. 

Стратегія удосконалення системи управління підприємством має 

також ураховувати такий аспект, як синергія. Правильно розставлені 

акценти в стратегічному наборі – це запорука максимізації синергічного 

ефекту. В економіці синергічний ефект пов'язаний, зокрема, з тим, що 

комбіноване використання кількох взаємоузгоджених стратегій 

виявляється кориснішим, аніж ізольоване впровадження якоїсь однієї. 

Адже при цьому різні фактори так впливають один на одного, що здатні 

разом досягти більшого, ніж за окремого їх застосування [5, с. 129]. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що сучасне управління 

підприємством має потребу у дослідному підході, який буде сприяти 

динамічності, перспективності управління, зростанню потенціалу, 

підвищенню професіоналізму в прийнятті управлінських рішень, 

науковості управління.  

Основними стратегічними цілями підприємств в ринкових умовах 

стають задоволення потреб покупців, як за кількістю, так і за якістю; 
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підвищення конкурентоспроможності за рахунок зростання ефективності 

виробництва, максимізації прибутку, завоювання нових ринків. Головним 

завданням управління в сучасних умовах стає адаптація конкретних 

господарюючих суб'єктів до постійно мінливих умов. Вирішити це 

завдання можливо при побудові на підприємстві діяльності по 

самоорганізації, вдосконаленню, раціоналізації. 
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THE ROLE AND PLACE OF SMALL BUSINESS IN THE 

DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SPHERE OF THE REGION 

The current period of economic development is characterized by an active 

search for measures to reproduce the transport sector of the region. The 

competitive branch of the Mykolaiv area is a transport complex which is an 

important factor of realization of its considerable and favorable geostrategic 

potential. Despite such a large maritime and water infrastructure, the level of use 

of small business potential in the development of the transport system in recent 

years remains very low. Thus, research of directions and actions concerning 

development of one of competitive branches of economy of the Mykolaiv area - 

transport sphere acquires importance. 

Thus, the transport complex for the Mykolaiv area provides needs of a 

national economy and the population and is the important factor of realization of 

its considerable and favorable geostrategic potential. All potentially attractive 

conditions for the development of transport infrastructure are concentrated in the 

region: geographical location, diversified industry, extensive transport system, 

availability of waterways, developed port economy, which are of strategic 

importance for the economic development of the region and Ukraine as a whole. 

The region has an extensive transport system, which includes 1 

international airport, 4 seaports, 1 river port, railway departments, several 

thousand trucking companies of various forms of ownership, operating in the 

road transport market. Five highways of state importance pass through the 
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territory of the region. 

According to the State Statistics Service, the total turnover of raw 

materials and finished products in the Mykolaiv region for the period 2014-2018 

increased by 11.8%. The most significant increase in freight turnover is 

observed in the water transport system (<170) as a consequence of the 

development of river logistics by Mykolayiv enterprises. The increase in rail and 

road freight turnover is also characteristic (18.8% and 9.9%, accordingly) [3]. 

Starting from the 2017, freight turnover increased by 10,5%, and in 2018 

increased by 3.2% compared to the same period last year, which indicates a 

gradual recovery of economic dynamics and adaptation of carriers to new geo-

economic conditions. Table 1.1 shows the structural and dynamic characteristics 

of freight turnover in terms of major types of transport in the Nikolaev region. 

In the structure of freight traffic, the leading position is occupied by road 

transport, the share of which averages 80%, and has fluctuated from 75.5% to 

78.5 throughout the period, except 2016, when the share of road transport was 

93.5%. A fairly high share of freight traffic is concentrated in rail transport 

(19%), which is due to the large volume of goods that can`t be transported by 

road [3]. 

If we consider the ratio of types of transport throughout Ukraine, it is as 

follows: in general, rail transport accounts for 60%, pipeline - 30%, and the 

remaining 10% for road and inland water transport. That is, the structure of the 

transport system is characterized by certain features that are due to the existing 

infrastructure and the level of development of certain types of transport in the 

Mykolayiv region. 

Analyzing the volume of cargo transportation, it should also be noted the 

positive dynamics, which is both the result of the weakening of structural 

distortions in the economy and the weakening of external threats. In particular, 

during 2014-2018, the total volume of freight traffic increased by 3323.2 

thousand tons (13.4%). At the same time, there is a significant increase in the 

role of road freight transport, the volume of which in 2018 increased compared 

to 2014 by 1940.2 thousand tons (9.9%), and compared to 2017 by 845.9 

thousand tons. One of the growth factors The popularity of road transport is 

stepping up services with The growing popularity of road transport is the 

intensification of cargo delivery services to the population due to the expansion 

of e-commerce. The dynamics of cargo transportation volumes are given in table 

1. 

In 2018, the volume of freight traffic in the Mykolayiv region increased 

slightly (+ 3.2%) compared to 2017, which is due to some stabilization of the 

economy and a slight increase in GDP in physical terms. At the same time, the 

volumes of traffic in all branches of freight transportation continue to grow, 

which testifies to the solution of some problems in the development of the 

railway, road and water transport sectors. 
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Table 1.1 

Dynamics of cargo turnover in the Nikolaev area by the main types of 

transport 

Types of 

transport 
2014 2015 2016 2017 2018 

Increase 

2018 

to 

2014 

2018 

to 

2017 

Total 24723,6 25239,8 24571,8 27163,2 28046,8 13,4 3,2 

Railway 5315,0 5754,0 1600,3 6664,5 6314,5 18,8 -5,2 

weight in 

the structure 

of turnover, 

% 

21,5 22,8 6,5 24,5 22,5 4,6 -8,1 

Automobile 19404,4 19485,8 22971,5 20498,7 21344,6 9,9 4,1 

weight in 

the structure 

of turnover, 

% 

78,5 77,2 93,5 75,5 76,1 -3 0,7 

Water 2,3 - - - 387,7 - - 

weight in 

the structure 

of turnover, 

% 

0,01 - - - 1,4 - - 

 

Thus, one of the directions of increase of competitiveness of the branches, 

the Nikolaev area has to choose development of the international transportations 

and expansion of freight flows on the basis of perfection and improvement of 

use of the corresponding transport and logistic potential. Although today almost 

all objects of transport infrastructure of the region are disparate and 

uncoordinated to joint activity, but nevertheless, the favorable geostrategic 

position of the Nikolaev area remains not in demand yet. 

One of the strategic factors and the main internal source of these tasks is 

to increase the efficiency of using the potential of small business, the penetration 

of entrepreneurial initiative in the infrastructure sector of the economy of the 

region and the state as a whole. This conclusion is confirmed by the results of a 

study of the role of small business in the development of transport in the region 

[1]. 

The integration of business structures in the form of clusters should 

become an important regional resource for combating threats and risks of 

economic and social development of regions, identifying and enhancing their 

competitive advantages, creating a favorable business environment to attract 

investment. At the same time, the implementation of the cluster model of the 
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economy requires state and regional authorities to create an institutional 

infrastructure to support the functioning of clusters, develop and adopt targeted 

programs for their development, promote small and large business initiatives to 

integrate their interests to promote new technologies, innovations in domestic 

and foreign markets [2]. Given this, and summarizing all the above, we can 

conclude that the main driver of development is a cluster economy aimed at 

territorial development of competitive industries and ensuring higher living 

standards, expanding mutually beneficial partnership with small and medium-

sized businesses in the regional and local levels. In our opinion, for the purpose 

of development of small business of the Mykolaiv area it is expedient to form a 

transport and logistics cluster which will promote activization of all business 

environment of region  (Fig.1). 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Conceptual scheme of formation of transport and logistics cluster of 

the Mykolaiv region 

Thus, a modern transport and logistics cluster can be created only within 

Development of small business of the Mykolaiv region 

Participants 

Organizations that support 

and regulate small 

business 

Factors influencing the support of 

small business 
 

Transport and logistics cluster 

State and local authorities 

Service enterprises 

Small, medium-sized 

enterprises in the transport 

sector 

Tax regulation 

Regulatory framework 

Sources of funding 

Small business 

infrastructure 

Institutions of higher 

education 

Advantages of small business: 

- formation of new competitive opportunities of the transport industry; 

- expanding access to innovation, research; 

- improvement of staffing of transport enterprises; 

- effective implementation of new technologies; 

- creation of new jobs in the region; 

- development of public-private partnership; 

- attracting investments in small and medium business 
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the framework of a constructive, mutually beneficial and long-term partnership 

between the state and business. The creation of a transport and logistics cluster 

can be a generator that will create a synergistic effect for the development of the 

transport and logistics system of the region and bring it to a newlevel of 

organizational and economic development. 
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Первомайська філія НУК ім. адмірала Макарова  

АМОРТИЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ  

В ПЕРІОД КАРАНТИНУ 

Всесвітня організація охорони здоров’я з другої декади березня 

офіційно оголосила про пандемію коронавірусної хвороби 2019 (COVID-

2019) та впровадження заходів, спрямованих на запобігання її поширенню. 

Україна не залишилась осторонь проблеми, у відповідності зі статтею 29 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»[1],  з 

метою запобігання розповсюдження на території України коронавіруса 

Covid-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року, 

Кабінет міністрів ухвалив встановити на всій території України карантин з 

12 березня по 3 квітня 2020 року. В подальшому в державі продовжено 

карантин до 11травня 2020 року та оголошено надзвичайну ситуацію. 

Продовження карантину в усіх областях країни спричинило нові виклики 

перед бізнесом. Насамперед карантин зачепив фізичних осіб-підприємців, 

суб’єктів мікро- та малого підприємництва, але не оминув жодне 

підприємство як і  людину. Тому Верховна рада ухвалила в першому 

читанні законопроект від 30.04.20 р. № 3329-д, яким в цілях додаткової 

підтримки платників податків на період карантину, пов'язаного з 

поширенням COVID - 19, було запропоновано внести зміни до 

Податкового кодексу України та інших законодавчо-нормативних актів.  

Так, з початком карантину було здійснено ряд заходів, аби 

пом’якшити ситуацію. Зокрема, в березні було прийнято закони, які 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/decreeProject/15451247725c18bba45d2d1.pdf
https://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/decreeProject/15451247725c18bba45d2d1.pdf
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вносять зміни до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19), зокрема:  

- відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.20 р. № 530-IX  

заборонив перевірки, дозволив дистанційну роботу, відніс карантин до 

форс-мажорних обставин та запровадив штрафи за порушення 

карантину[2];  

- Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо підтримки платників податків на 

період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.20 р. №533-IX 

– запровадив податкові пільги для бізнесу на час карантину[3];   

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)»  від 30.03.20 р. № 540-IX[4]  набув чинності  2 квітня та надав 

додаткові пільги для бізнесу, зокрема продовжено строки незастосування 

штрафних санкцій та позовної давності в певних випадках, запроваджено 

звільнення від орендної плати на час карантину,  збільшено ліміти для 

«єдинників», уточнено норми щодо застосування гнучкого режиму роботи 

і надання допомоги по частковому безробіттю на час карантину тощо.  

Система менеджменту суб’єктів господарювання та підприємці 

опинилися в ситуації, коли терміново необхідно було шукати відповіді на 

запитання: чи можна продовжувати працювати; яким чином організувати 

роботу персоналу; як діятимуть контрагенти в умовах форс-мажору;  

якими документами оформити  призупинення роботи на час карантину; чи 

виникає відповідальність, тощо. Ці питання потребують негайного 

вирішення, а від їх розв’язання залежать долі багатьох людей та 

можливість «відродити» бізнес по завершенню карантину. 

Пасажирські перевезення – це одна з галузей економіки, яка 

найбільше відчула вплив карантинних заходів. Так, на період карантину, 

оголошеного урядом, в нашому місті наразі підприємці-перевізники 

припинили свою господарську діяльність. Деякі продовжують надавати 

послуги з перевезення пасажирів в межах міста, але в значно менших 

обсягах, тому більша частина  працівників скористалася щорічною 

відпусткою, деякі звільнилися. Зрозуміло, що в такій ситуації значна 

частина автопарку два місяці знаходиться у вимушеному простої. Виникає 

логічне запитання чи є коректним продовжувати нараховувати 

амортизацію на основні засоби за період карантину, коли підприємство не 

працює.  

Наразі, коли активи платників не використовуються у зв'язку з 
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карантином, який законодавчо визнаний форс-мажорними обставинами, 

врегулювання питань обліку та нарахування амортизації основних засобів 

є актуальним. 

Питання нарахування амортизації та бухгалтерського обліку 

основних засобів  регламентуються Положенням(стандартом) 

бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Так, згідно з п. 23, 29 П(С)БО 

7 «Основні засоби»[5], амортизація на об'єкти основних засобів 

нараховується щомісяця протягом строку корисного використання 

(експлуатації) об'єкта і припиняється на період реконструкції, модернізації, 

добудови, дообладнання і консервації такого об'єкта. Для всіх інших 

випадків припинення нарахування амортизації національними стандартами 

бухгалтерського обліку не передбачено, тому в період карантину немає  

потреби припиняти нарахування амортизації на об'єкти основних засобів і 

нематеріальних активів.  

Навіть, якщо для нарахування амортизації підприємство 

користується виробничим методом, в період їх простою необхідно 

нараховувати амортизацію, сума якої  дорівнює нулю відповідно до пп. 5 

п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби».   

Безперервно, допоки поки актив не буде замортизований повністю, 

відповідно до п. 55 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 

«Основні засоби» [6], на об'єкт основних засобів нараховується 

амортизація. Її нараховують навіть у той період, коли актив не 

використовується або вибуває з активного використання. При цьому, 

залежно від застосовуваного методу амортизації, амортизаційні 

відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва,  

можливість припинити нарахування амортизації не передбачена. Таким 

чином, норми бухгалтерських стандартів, як національних, так і 

міжнародних, не передбачають припинення амортизації основних засобів у 

разі тимчасової зупинки суб’єкта господарювання. Тому бухгалтерську 

амортизацію основних засобів продовжують нараховувати і в період 

карантину.  

Єдина відмінність від звичайних умов діяльності, на нашу думку 

може бути віднесення суми нарахованої амортизації основних засобів, що 

тимчасово простоюють в період карантину до складу інших витрат 

діяльності, та обліковувати  на однойменному субрахунку 977. 

Відсутня однозначність у питанні нарахування амортизації основних 

засобів для  цілей обкладання податком на прибуток. Так, згідно з пп. 

134.1.1 Податкового кодексу України, об'єкт обкладення податком на 

прибуток за звітний період розраховується як фінансовий результат до 

оподаткування, визначений у фінансовій звітності підприємства за цей 

період, відкоригований на різниці, передбачені Податковим кодексом. 

Розділ III Податкового кодексу містить різниці, пов'язані з нарахуванням 

амортизації основних засобів, застосовувати їх в 2020 році зобов'язані 
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тільки платники, дохід яких за вирахуванням непрямих податків у 2019 

році перевищив 20 млн грн; чи не перевищив 20 млн грн, але вони 

прийняли рішення про їх незастосування або не повідомили податковий 

орган про прийняте рішення в декларації з податку на прибуток. 

Отже, платники податку на прибуток, дохід яких за 2019 рік (за 

вирахуванням непрямих податків) не перевищив 20 млн грн, які прийняли 

рішення про незастосування різниць з розділу III Податкового кодексу і 

повідомили про це рішення податковий орган у порядку, передбаченому 

пп. 134.1.1 Податкового кодексу, для цілей обкладання податком на 

прибуток, обліковують витрати на амортизацію основних засобів, які 

тимчасово простоюють, без будь-яких коригувань так само як у 

бухгалтерському обліку. 

В обліку ж платників, які в 2020 році зобов'язані застосовувати 

різниці, передбачені розділом III Податкового кодексу, однозначність в 

нарахуванні сум амортизації основних засобів, що простоюють відсутня. 

Так, контролюючий орган, відповідно Індивідуальної податкової  

консультації ДФС від 02.07.19 р. № 3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, вважає 

основні засоби, які тимчасово простоюють, невиробничими активами і 

забороняє обліковувати витрати на їх амортизацію для цілей 

оподаткування податком на прибуток. Такий підхід суперечить пп. 138.3.2 

Податкового кодексу, за яким  невиробничими вважаються основні засоби, 

не призначені для використання в господарській діяльності  платника. 

Отже, основні засоби, які тимчасово не використовуються в господарській  

діяльності до таких віднести не можна.  

Враховуючи що до платника, відповідно п. 521 підрозділу 10 розділу 

ХХ  Податкового кодексу не можуть бути застосовані штрафні санкції за 

порушення правил обчислення податку на прибуток,  допущені в період з 1 

березня по 31 травня 2020 року, а термін подання декларації з податку на 

прибуток за I квартал 2020 року спливає 11 травня, Міністерству фінансів 

доцільно було б внести ясність до питань обліку витрат на амортизацію 

основних засобів для цілей оподаткування податком на прибуток. Логічно 

було б витрати на амортизацію основних засобів, які не використовуються 

в господарській діяльності у зв'язку з карантином, враховувати при 

визначенні податку на прибуток за період такого карантину.  
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Дибач І.Л., к.е.н., доцент, м. Миколаїв, Національний університет 

кораблебудування ім. адмірала Макарова 

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 
На формування українського ринку вищої освіти мають вплив досить 

несприятливі чинники, а саме: складності з фінансуванням, загострення 

конкуренції (в тому числі із закордонними провайдерами освітніх послуг), 

щорічне скорочення чисельності випускників загальноосвітніх закладів 

тощо. Керівництво вітчизняних закладів вищої освіти (ЗВО) потребує 

таких механізмів планування кадрового забезпечення, які дозволять 

врахувати демографічну ситуацію на регіональному ринку, економічну 

кон’юнктуру, наявний рівень конкуренції та обмеженість фінансування. На 

нашу думку, розв’язання цієї задачі можливе шляхом послідовного 

виконання етапів наведених на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Послідовність аналізу забезпеченості закладів вищої освіти 

науково-педагогічними працівниками (НПП) 

 

В рамках першого етапу здійснюється вибір факторів, які відіграють 

вирішальну роль у прогнозуванні потреби ЗВО у науково-педагогічних 

працівниках. Інструментом встановлення залежності чисельності НПП від 

певних факторів обрано кореляційно-регресійний аналіз, як такий, що 

2 ЕТАП. Прогнозування необхідної кількості НПП в закладах вищої освіти в 

регіонах України 

1 ЕТАП. Визначення факторів, що здійснюють найбільш суттєвий вплив на 

кількість осіб НПП у закладах вищої освіти в регіонах України 

3 ЕТАП. Співставлення отриманих результатів з нормативними значеннями, 

затвердженими Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187) 

https://online.dtkt.ua/Book/%25
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дозволяє виявити вірогідність взаємозв’язку між досліджуваними 

змінними. Робочою гіпотезою цього етапу є припущення, що «на кількість 

осіб НПП (У) впливає загальна кількість студентів (х1), кількість студентів-

випускників (х2), середній розмір заробітної плати працівників закладів 

вищої освіти в регіоні (х3) та кількість випускників загальноосвітніх 

закладів (х4)». За відомостями вміщеними у [1] в якості залежності між 1x ,

2x , 3x
, 4x  та У доцільно обрати лінійну функцію множинної регресії: 

322110 3
xbxbxbbY 

.      (1) 

За результатами розрахунку коефіцієнтів кореляції, який 

здійснювався за допомогою програми «Statistica», встановлено наявність 

зв’язку між кількістю осіб науково-педагогічноо персоналу та кількістю 

студентів-випускників (R=0,69959786). 

Показником, який характеризує зв'язок між досліджуваними 

змінними, також є коефіцієнт множинної детермінації. Він свідчить про те, 

наскільки враховані в моделі факторні ознаки пояснюють результативну. В 

даному випадку R
2
=0,48943717, тобто на 48% кількість студентів-

випускників пояснює кількість осіб ПВС. 

На другому етапі доцільним є побудова прогнозу кількості осіб НПП 

відповідно до його особливостей. Актуальність та важливість прогнозів у 

сфері діяльності закладів вищої освіти обумовлена перспективами 

економічного розвитку, формуванням творчого потенціалу та трудового 

потенціалу нації. Вкрай важливим, на нашу думку, тут є використання 

стратегічного підходу у вирішенні існуючих проблем на підставі 

проведеного прогнозування. Така системна робота дозволить посилити 

конкурентоспроможність сфери освіти та забезпечити адекватність 

особливостям мінливого зовнішнього середовища та сучасним 

міжнародним тенденціям. 

Зазначимо, що основними принципами, на яких має ґрунтуватися 

прогноз, як оцінка вірогідності майбутніх результатів и напрямів розвитку 

освіти, в нашому випадку кількості осіб НПП, з метою вироблення 

стратегії діяльності ЗВО, шляхом виявлення необхідних ресурсів та 

організаційних заходів, необхідних для його здійснення є [2]: 

системності, – розглядання кількості необхідного числа НПП з 

урахуванням особливостей зовнішнього та внутрішнього середовища;  

оптимальності, – конструювання точних прогнозів в мінімальний 

проміжок часу; 

аналогічності,  використання інформації про розвиток кількості осіб 

ПВС з урахуванням кількості осіб, що випускаються із загальноосвітніх 

закладів; 

комплексності, кількість осіб НПП розглядається в регіональному, 

розрізі;  

специфічності, врахування нормативно-правової регламентації 
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кількості осіб ПВС, які повинні приходитись на кількість осіб, що 

навчаються в ЗВО.  

Вихідні дані для прогнозу чисельності працівників НПП були 

розраховані відповідно до кореляційно-регресійного рівняння: 

257,0 xy 
.      (2) 

За отриманими даними можна стверджувати, що суттєвих змін не 

відбудеться і в 2020 році можна буде спостерігати незначне підвищення 

кількості осіб НПП, яке потім вирівняється. Таким чином, побудована 

модель дозволяє дійти висновку про стабільну ситуацію і наявність 

позитивних тенденцій в кількості НПП закладів вищої освіти України на 

період з 2018-2028 років, що може слугувати базисом для розробки 

стратегій в галузі управління працівниками закладів вищої освіти. 

 

Прогнозы; Модель:(1,0,0) Сезонный лаг: 12

Исход.:Кількість осіб ПВС: 2 тч.ск.средн.; x-Кількіст; x+0,000; x(t+1)

Начало исходных: 3        Конец исходн.: 28
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Рис. 2. Прогнозна модель кількості осіб ПВС в закладах вищої освіти 

в Україні 

 

На третьому етапі проведемо співставлення отриманих прогнозних 

та нормативних значень чисельності осіб НПП у закладах вищої освіти. 

Планові показники (упл) розрахуємо за формулою кореляційно-

регресійного рівняння (2).  

Відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 

вищої освіти [3], для другого (магістерського) рівня вищої освіти кадровий 

склад закладу освіти повинен включати з розрахунку на кожні десять 

здобувачів освітнього ступеня магістра одного викладача, який має 

Прогнози; Модель: (1,0,0) Сезонний лаг: 12 

Вихідні дані: Кількість осіб ПВС: 2 тч.ск.серед.; х-Кількість; х+0,000; х(t+1) 

Початок:1993 Кінець:2028 
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кваліфікацію відповідно до спеціальності, науковий ступінь або вчене 

звання. Тобто в такому випадку формула розрахунку чисельності НПП 

буде мати вигляд: 

21,0 xyнорм        (3) 

Таким чином, можна побачити значне відхилення нормативних 

значень від прогнозної моделі, побудованої на підставі проведеного 

кореляційно-регресійного аналізу. Графічно це розбіжності представлені 

на рис. 2. Нормативна кількість осіб НПП набагато нижча за своїми 

кількісними значеннями, ніж показники в побудованій моделі.  

 
Рис. 2. Порівняльний аналіз нормативної та планової чисельності 

НПП в Україні в 1991-2025 роках 

 

Сфера вищої освіти є ключовою у формуванні інтелектуального 

потенціалу суспільства. Науково-педагогічний персонал є основним 

активом ЗВО, що обумовлює його ефективність та 

конкурентоспроможність. Від так, питання оптимізації чисельності НПП 

стають на порядку денному не лише менеджменту освітньої установи, а і 

державних керманичів.  

Проведений аналіз необхідної забезпеченості закладів вищої освіти 

працівниками НПП дозволяє дійти висновку про необхідність перегляду 

розробки нормативів щодо визначення кількісного складу НПП з 

урахуванням регіональних особливостей розвитку закладів вищої освіти та 

всіх зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на чисельність 

персоналу ЗВО.  
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3. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF (Дата звернення 8.05.2020). 

 

 

Єфімова Г. В., доктор економічних наук, професор НУК, Писаренко І.Б., 

магістрант, м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування 

ім. адмірала Макарова 

ДИСПРОПОРЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 

ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ 

Охарактеризовано диспропорційність соціально-економічних 

показників розвитку регіонів України. Виявлено основні параметри оцінки 

розвитку регіонів України та їх диспропорційність. Визначено причини 

посилення диспропорцій економічного розвитку регіонів України та 

виникнення загроз економічній безпеці країни. Сформульовано завдання 

щодо збалансування розвитку регіонів. 

Диспропорційність соціально-економічних показників стає 

визначальним чинником розвитку регіонів України, має тенденцію до 

зростання, спричинює загострення внутрішніх проблем кожного регіону та 

порушення міжрегіональних зв’язків. 

Протягом останніх років характер міжрегіональних диспропорцій 

помітно змінився. На зміну випереджаючим темпам розвитку промислових 

регіонів, значного переважання у діловій активності, обсягах 

капіталовкладень та у рівні життя населення прийшов більш стабільний 

розвиток регіонів зі значно диверсифікованою економікою та меншою 

залежністю від зовнішнього ринку. Станом на 2016 рік ситуація 

утвердилась, і промислові регіони вже більше року не є абсолютними 

лідерами за низкою ключових показників. 

Відповідно, змінився і вплив чинників, що визначають розвиток 

регіонів. Крім критичної ситуації у Криму та на Сході України, на сьогодні 

найбільший вплив мають такі регіональні характеристики: переважання 

аграрної або індустріальної спеціалізації, наявність старопромислових 

територій, несприятливі умови для ведення бізнесу, нестача 

внутрішньорегіональних ресурсів, неефективна співпраця органів місцевої 

влади з підприємцями та населенням у виробленні спільної політики тощо 

[1]. 

Так, зокрема, різноспрямовані процеси, що відбувалися останнім 

часом, продемонстрували посилення диспропорцій розвитку регіонів 

України: 

- зменшення обсягів промислового виробництва спостерігалось у 19 

регіонах (зменшення становило від 0,1 % у Закарпатській області до 12,8 % 

у м. Києві). Одночасно в 6 регіонах було зафіксовано зростання (від 0,8 % 

у Миколаївській до 6,7 % у Житомирській областях); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
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- суттєве зменшення обсягів виконаних будівельних робіт 

спостерігалось у 20 регіонах (від 3,8 % у Хмельницькій до 23,7 % в 

Херсонській областях). Зазначені процеси пов’язані з недостатністю 

фінансування (зокрема, з нестачею власних коштів підприємств та 

організацій); 

- від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами спостерігалось у 8 

регіонах (від 864,8 млн дол. США у Київській області до 3 млрд. 500 млн 

дол. США у м. Києві). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами 

було зафіксовано у 17 регіонах (від 540,6 млн дол. у Полтавській до 3 млрд 

328 млн дол. США у Донецькій областях); 

- зменшення обсягу освоєних капітальних інвестицій відзначено у 18 

регіонах (від 0,9 % у Дніпропетровській до 3,3 раза в Одеській областях); 

- значне зменшення надходжень прямих іноземних інвестицій 

спостерігалось у 24 регіонах (від 206,9 млн дол. США у Черкаській області 

до 3 млрд 243 млн дол. США у м. Києві). Позитивна динаміка зафіксована 

лише в Івано-Франківській області, де з початку року приріст прямих 

іноземних інвестицій склав 18 млн дол. США. Привертає увагу той факт, 

що до регіонів з переважанням аграрного виробництва надходить лише 

незначний відсоток від усього об’єму інвестицій;  

- зменшення чисельності офіційно зареєстрованих безробітних 

відбувалось у 22 регіонах; 

- зменшення заборгованості населення за житлово-комунальні 

послуги мало місце в 23 регіонах; 

- чисельність населення внаслідок природного руху зменшилась у 20 

регіонах (від 16567 осіб у Донецькій та 9085 осіб у Луганській областях до 

353 осіб у Чернівецькій), збільшилась – у 5 регіонах (від 1815 осіб у м. 

Києві до 95 осіб у Волинській області). Внаслідок міграційного руху 

збільшилась чисельність населення 16 регіонів (від 5716 осіб у Київській 

області до 121 особи у Тернопільській), зменшилась – у 9 регіонах (від 

1338 осіб у Донецькій області до 91 особи у Запорізькій). 

За окремими показниками соціально-економічного розвитку 

відбулися певні зміни у розмірах диспропорцій (за обсягами реалізованої 

промислової продукції, виконання будівельних робіт, експорту товарів, 

реальної заробітної плати, заборгованості з виплати заробітної плати), яке 

можна пояснити зменшенням абсолютних величин даного показника у 

регіонах, які й раніше демонстрували високі показники розвитку. За 

іншими показниками (обсяги сільськогосподарського виробництва, обсяги 

імпорту товарів, обсяги капітальних інвестицій, обсяги прямих іноземних 

інвестицій, кількості зареєстрованих безробітних та чисельності 

населення) і надалі продовжувалося збільшення розмірів диспропорцій. 

Тенденція до поглиблення диспропорцій за цими показниками є загрозою 

економічній безпеці у сенсі порушення консолідованого соціально-

економічного простору та поглиблення структурних дисбалансів в 
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економіках регіонів України. Продовжували зменшуватись розміри 

диспропорцій за показниками обсягів реалізованої промислової продукції, 

обсягів експорту товарів, реальної заробітної плати. 

Зазначені диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів 

України та їх зростання зумовлені: 

1. Переважанням аграрної чи індустріальної спеціалізації регіонів: 

- вагоме позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами мають 

промислово розвинуті регіони; 

- інвестиції надходять перш за все до економічно розвинутих 

регіонів, які мають потужну промисловість, або/та у великі міста; 

- розвинута логістична мережа зосереджена на території промислово 

розвинутих територій, що підтверджує динаміка перевезень; 

- населення індустріально розвинутих регіонів та/або регіонів з 

великими містами зазвичай має вищі доходи, ніж населення переважно 

аграрних регіонів. 

2. Концентрацією виробництва та інфраструктури у регіонах з 

великими містами: 

- будівництво ведеться переважно у регіонах з великими містами; 

- саме великі міста мають більш розвинену мережу освітніх та 

культурних закладів, унаслідок чого стають центрами міжрегіональної та 

міжнародної міграції. 

3. Наявністю у складі частини регіонів України старопромислових 

територій, в яких існують значні проблеми з оновленням виробничих 

фондів, стимулюванням економічного розвитку, екологічні загрози. 

4. Веденням на Сході України – у Донецькій та Луганській областях 

бойових дій, наслідками яких є руйнування виробничої, транспортної, 

соціальної інфраструктури міст, промислових об’єктів, загибель мирних 

жителів, міграція мешканців цих регіонів до інших регіонів України і в 

результаті цього – значним погіршенням показників соціально-

економічного розвитку цих регіонів. 

5. Несприятливими умовами для ведення бізнесу. За даними 

Світового банку, Україна у рейтингу легкості ведення бізнесу зайняла 71-у 

позицію з 189 досліджених економік [4]. З такими умовами зіштовхуються 

українські та іноземні компанії у всіх регіонах. Найбільшими загрозами 

при веденні підприємницької діяльності є корупція (за даними 

«Transparency International», Україна у 2019 р. за індексом сприйняття 

корупції посіла 120 місце серед 177 держав, охоплених дослідженням, зі 

значенням 31 опинившись у групі країн «підвищеного ризику»), політична 

нестабільність, високий рівень юридичної заплутаності при веденні бізнесу 

та надмірне регулювання підприємницької діяльності [3]. За Індексом 

глобальної конкурентоспроможності 2019 Україна посідає 95-тє місце з-

поміж 132 країн світу [5]. Своєю чергою, згідно з Індексом Doing Business 

2019, відчутний прогрес в Україні зафіксовано лише у сфері реєстрації 
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суб’єктів господарювання. 

6. Недостатнім розвитком міжрегіонального, транскордонного та 

міжнародного регіонального співробітництва. Перш за все, це стосується 

прикордонних областей України, у яких є можливість швидкими темпами 

нарощувати експорт власної продукції до країн-сусідів. З іншого боку, 

внаслідок недостатнього формування міжрегіональних коопераційних 

зв’язків відбувається порушення консолідованого економічного простору 

України. Так, частка міжрегіонального обороту у ВВП країни протягом 

останніх років не перевищує 25 %, внутрішній попит на продукцію 

інноваційного характеру залишається незначним, а економічне зростання 

продовжує локалізовуватись у промислових, фінансових та транспортно-

транзитних центрах всередині регіонів. 

7. Нестачею внутрішньорегіональних ресурсів для реалізації проектів 

розвитку. В більшості регіонів та міст України бракує фінансових ресурсів, 

необхідних для ефективного планування регіонального розвитку, що є 

наслідком надмірної централізації фінансової системи. 

8. Недосконалістю регіональної політики стимулювання розвитку 

малого та середнього підприємництва, при тому що саме діяльність малого 

та середнього підприємництва створює значну кількість робочих місць у 

переважно аграрних регіонах.  

9. Недостатньо ефективною співпрацею органів місцевої влади, 

підприємців та населення у виробленні спільної політики регіонального 

розвитку, зокрема у розробці регіональних програм стимулювання 

розвитку аграрного сектору, сфери обслуговування та ін. 

10. Погіршенням демографічної ситуації у більшості регіонів 

України, що створює дефіцит робочої сили.  

11. Погіршенням екологічної ситуації (особливо в індустріально 

розвинутих та старопромислових регіонах). Так, більша частина очисних 

споруд і газоочисного обладнання на регіональних підприємствах 

промисловості та ЖКГ є фізично зношеними, внаслідок чого до атмосфери 

потрапляють шкідливі речовини, а до водних об’єктів – погано очищені 

стоки. Промислові та інші небезпечні відходи утилізуються недостатньою  

мірою, внаслідок чого відбувається їх накопичення (перш за все на 

території підприємств-виробників). 

Ситуація, що склалася у сфері територіального управління України, 

породжує ряд надзвичайно серйозних загроз економічній безпеці регіонів 

[2], серед яких насамперед наступні: поглиблення регіонального 

електорального розколу та посилення розчарування і зневіри населення у 

ефективності реформ, потенційне виникнення осередків масового 

невдоволення, ініційованого політичними силами; посилення 

протистояння між місцевими органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, неможливість здійснення адміністративно-

територіальної реформи найближчим часом через загрозу повного 



114 

 

ослаблення державної влади на місцях і подальше відокремлення регіонів 

від центру; наявність фактично неконтрольованих державою 

територіальних одиниць; побудова альтернативної вертикалі влади в 

межах окремих регіонів, у першу чергу, в економічній площині, що 

перешкоджатиме досягненню прозорості міжбюджетних відносин та 

створить передумови для штучного «замикання» матеріальних і 

фінансових потоків у межах області, підґрунтя для розвитку 

дискримінаційних тенденцій для окремих територій з боку регіонального 

керівництва та поглиблення депресивності цих територій; неможливість 

забезпечення реалізації єдиної державної політики на всій території 

України, а також постійна жорстка критика центральної влади, що, 

зрештою, лише поглибить «самопротиставляння» регіонів центру.  

Висновок. З огляду на загрози економічній безпеці регіонів 

внаслідок диспропорцій економічного розвитку можна сформувати 

завдання щодо збалансування розвитку регіонів та забезпечення їх 

економічної безпеки і підвищення конкурентоспроможності, які повинні 

спиратися на наступне: недопущення подальшого падіння економіки 

регіонів, вжиття організаційних заходів щодо зменшення залежності від 

непрогнозованих коливань і впливу чинників неекономічного характеру 

(наприклад, диверсифікація структури зовнішньої торгівлі, розвиток 

внутрішнього ринку тощо); започаткування глибинних зрушень у 

структурі економіки регіонів (зменшення монофункціональності, розвиток 

нетрадиційних для регіону видів економічної діяльності, стимулювання 

малого і середнього підприємництва, оптимізація товарної структури 

виробництва та якісних характеристик продукції тощо); перегляд 

механізмів фінансового забезпечення розвитку регіонів (замість політики 

дотаційного вирівнювання – зміцнення власного ресурсу територій, 

недопущення відпливу капіталу, фінансове заохочення регіонів у 

розширенні економічної активності тощо). 
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ВПРОВАДЖЕННЯ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ В 

УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ 

Сучасні тенденції загальноекономічної стабілізації, насичення 

вітчизняних ринків товарами, посилення конкуренції, перспективи 

розвитку підприємств у системі господарських зв’язків, вихід українських 

економічних суб’єктів на світові ринки зумовлюють необхідність 

використання елементів бренд-менеджменту в стратегічному розвитку 

підприємств.  

Інновації у сфері виробництва сприяють появі нових товарів, які 

можна диференціювати за допомогою використання бренда та ефективної 

системи бренд-менеджменту.  

Процес впровадження бренд-менеджменту в управлінську діяльність 

на підприємствах швейної підгалузі з урахуванням того, що в сучасному 

конкурентному середовищі триває боротьба брендів, а не товарів, за їхнє 

місце у свідомості споживачів, відбувається доволі повільно.  

Підприємства насамперед зосереджені на вирішенні проблем 

стратегічного розвитку, пов’язаних з ефективним використанням 

матеріальних активів, а формування потенціалу стратегічного розвитку за 

рахунок бренда як нематеріального активу підприємства залишається поза 

їхньою увагою [1].  

Швейна підгалузь, продукція якої спрямована на якісне задоволення 

індивідуальних потреб споживачів, є суттєвим та необхідним сегментом 

виробничого комплексу України, виступає одним з показників добробуту 

населення країни та забезпечує значні надходження до бюджету. 

Економічний статус швейної підгалузі безпосередньо впливає на загальний 

рівень національної економіки та сприяє зайняттю гідного місця країни в 

світовому господарстві.  

Для стратегічного розвитку підприємства в умовах конкурентного 

середовища необхідне формування організаційно-економічного механізму 

на базі систематичного вивчення ринку, та дослідження потреб 

споживачів.  

Це потребує впровадження бренд-менеджменту в стратегічну 

діяльність підприємства адаптованого до проблем розвитку економіки 

України, його трансформації на ринкових засадах та формування 

стратегічних поглядів щодо покращення діяльності в підприємницькому 

https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth%202020
https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth%202020


116 

 

середовищі.  

Так, на рис. 1 зображено взаємозв’язок системоутворюючих 

елементів бренда які являються його основою.  
 

 

 

  

 
                                                         Елементи         бренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Взаємозв’язок основних елементів бренда підприємств  

швейної галузі України [2] 

 

Відповідно до змісту бренда представлено його призначення в 

стратегічному розвитку підприємства: формування механізму взаємодії 

підприємства зі споживачами; організація довготривалих конкурентних 

переваг (диференціація товарів, послуг, захист товарів/послуг від атак 

конкурентів, укріплення позиції щодо товарів-субститутів); забезпечення 

прихильності споживачів, завдяки чому протягом певного періоду 

підприємство отримує прибуток та посилюється до нього довіра партнерів, 

що полегшує його доступ до фінансових, інформаційних, людських та 

інших ресурсів; створення адаптивності підприємства в умовах 

перманентних зовнішніх змін завдяки прихильності споживачів до бренда; 

підвищення іміджу підприємства; визначено фактором збільшення 

вартості матеріальних активів; забезпечення довготривалого життєвого 

циклу підприємства. 

Враховуючи доцільність охорони бренда на ринку рекомендується 

охорона товарних знаків на рівні підприємства, що передбачає вжиття 

наступних заходів: реєстрація патентів та інших об’єктів інтелектуальної 
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власності; контроль виробничих потужностей через роздрібну мережу; 

контроль цінової стратегії; встановлення контакту зі співробітниками та 

споживачами; створення асоціацій з іншими суб’єктами господарювання, 

які виготовляють аналогічну продукцію (див. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механізм впровадженяя бренд-менеджменту  у господарську 

діяльність підприємств швейної галузі України [3] 

 Аналіз фінансово-економічного стану підприємств швейної 

підгалузі засвідчив його балансування на межі кризи з втратою важливих 

зовнішніх і внутрішніх ринкових позицій; незбалансованість руху 

фінансових потоків; слабкі конкурентні позиції.  
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Разом з цим спостерігається тенденція до збільшення рентабельності 

виробництва продукції на внутрішній ринок.  

Однак складність виходу на український ринок для швейних 

підприємств визначається високим ступенем конкуренції на внутрішньому 

ринку, зумовленої наявністю значної кількості підприємств-виробників, а 

також імпортерів продукції цієї підгалузі, та низьким рівнем 

платоспроможного попиту на якісні швейні вироби.  

Дослідження практики використання елементів бренд-менеджменту, 

яке проводилось аналітиками протягом 2010-2019рр. підтверджує, що на 

процес становлення бренд-менеджменту на вітчизняних підприємствах 

швейної галузі впливають особливості розвитку маркетингу [4]. 

Досліджено, що підприємства володіють зареєстрованими торговими 

марками, які підтверджуються свідоцтвами про реєстрацію. Виконання 

функцій торгових марок властиве здебільшого для приватних малих і 

середніх підприємств швейної підгалузі (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Використання функцій торгової марки підприємствами швейної 

підгалузі, %  

Функції торгової марки 

Колективні Приватні 

малі 
великі та 

середні 
малі 

великі та 

середні 

1. Інформативна  10,3 21,3 32,5 35,9 

2. Престижності 9,7 15,6 42,4 32,3 

3. Економічна 9,4 12,3 42,2 36,1 

4. Бар’єрна - 6,0 52,6 41,4 

 

Таблиця 2.    

Розрахунок ефективності використання бренд-менеджменту  

швейними підприємствами України  

Бренд 

Вартість 

бренда, тис. 

грн 

Прибутковість 

бренда, коеф. 

Рентабельність 

бренда, % 

«Санта Україна» 386,2 0,68 1,7 

«Крем текс» 399,4 0,58 1,6 

«ІНТЕРСЕРВІС» 264,6 0,38 0,7 

«ДНІСТРЯНКА» 224,8 0,44 0,72 

«УТОГ Івано-

Франківське навчально-

виробниче 

підприємство» 

205,4 0,47 0,74 

Як свідчать результати оцінювання ступеня розвитку бренд-

менеджменту у швейній підгалузі України, його становлення відбувається 

переважно на малих та середніх підприємствах приватної форми власності, 
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які працюють винятково за давальницькою сировиною.  

Розрахунок ефективності використання бренд-менеджменту, 

дозволив визначити вартість бренду ПрАТ «Санта Україна» у порінянні з 

іншими брендами країни та визначити їх прибутковість та рівень 

рентабельності (див. табл. 2). 

Отже, ми маємо змогу переконатися, що ПрАТ «Санта Україна» 

продовжує займати лідируюючі позиції на сучасному ринку швейної 

промисловості України.  

Таким чином, впровадження бренд-менеджменту в стратегічному 

розвитку підприємства дозволить не лише зміцнити конкурентні позиції на 

внутрішньому ринку та забезпечити довготривалі конкурентні переваги, 

але й досягти підвищення іміджу підприємства, збільшити прибутковість 

та вартість матеріальних активів підприємства.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ 

РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ 

Банківський сектор України сьогодні функціонує в умовах 

невизначеності та посиленої ризиковості. Ситуація на валютному ринку, 

дестабілізаційні фактори негативно вплинули на результати діяльності 

комерційних банків, спричинили додаткові загрози їхній фінансово-

економічній безпеці. Таким чином, фінансова система України та її учасники, 

найбільш активними із яких є банківські установи, відчувають нині різке 

падіння рівня власної економічної безпеки.  

Сучасна фахова література не дає однозначної відповіді щодо питання 

оцінювання фінансової безпеки вітчизняного банку.  

Опрацювання літературних джерел дозволяє виокремити п’ять основних 

методичних підходів, що базуються на методах та моделях: із використанням 

економічних нормативів, відносних коефіцієнтів, оцінювання банківських 

http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_8/stati/Puzhova.pdf
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ризиків, економіко-математичного моделювання та експертних оцінок [1]. 

Система фінансової безпеки – це сукупність фінансових важелів і 

методів діагностики, а також нейтралізації кризових явищ для забезпечення 

стабільної і ефективної діяльності банківської установи, зазначають науковці. 

Систему забезпечення економічної безпеки визначено як сукупність 

структурних елементів (мети, принципів, орієнтирів, об’єктів забезпечення та 

відповідного організаційно-економічного механізму), які у взаємодії із 

зовнішнім та в межах внутрішнього середовищ функціонування банків, 

забезпечують реалізацію суб’єктами забезпечення економічної безпеки 

комплексної стратегії досягнення високого рівня його безпеки. 

Важливим доповненням до формалізованих процедур аналітичної 

роботи у даній сфері, на нашу думку, виступають можливості застосування 

експертного оцінювання, особливо при необхідності розкриття інформації про 

банк для зовнішніх користувачів міжнародного рівня. Водночас, у 

методичному базисі оцінювання фінансової безпеки банку спостерігаємо 

тяжіння до використання відносних коефіцієнтів, як одного з найбільш 

поширених та зручних до застосування підходів, де кількість та склад 

оціночних коефіцієнтів суттєво відрізняється [2].  

Вирішенням питання багатофакторного оцінювання фінансової безпеки 

банку для більшої частини користувачів фінансової інформації, на нашу 

думку, є синтетичні показники, по враховують вплив ряду попередньо 

відібраних індикаторів та у підсумку дають однозначну кількісну та якісну 

характеристику.   

Значний доробок у даному напрямі із розробкою авторських методичних 

підходів належить наступним науковцям: Н.М. Наточеєва, В.І. Франчук, С. І. 

Мельник, А.О. Єпіфанов, З. Васильченко та ін.  

Спільним для пропонованих моделей оцінки фінансової безпеки банку є 

те, що вони базуються на авторському відборі показників із подальшим 

визначенням узагальнюючого показника та порівнянням отриманого рівня із 

значеннями розроблених шкал оцінювання. Проте, дані моделі 

використовують лише формалізований підхід при безпосередньому 

оцінюванні показників. 

З метою отримання більш практично орієнтованих результатів та  

враховуючи перспективу синергетичного ефекту від застосування поєднаного 

підходу із використанням формалізованих та неформалізованих методів, 

науковцями пропонується при проведенні узагальнюючого оцінювання 

фінансової безпеки банку враховувати результати оцінки відносних 

коефіцієнтів та думок експертів, у відповідності до єдиної шкали із градацією 

оцінок від 1 до 5 балів: ―1‖ – дуже низький рівень, ―2‖ – низький рівень, ―3‖ – 

середній рівень,  ―4‖ – високий рівень, ―5‖ – дуже високий рівень [3].  

Враховуючи те, що об’єктом дослідження виступає депозитна складова 

фінансової безпеки, при проведенні оцінювання доцільно застосовувати 

відносні показники ефективності використання депозитних ресурсів банку, як 
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підсумкові індикатори ефективності формування та реалізації депозитної 

політики банку та її впливу на рівень фінансової безпеки (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники ефективності використання депозитних ресурсів банку [4] 

Показник Зміст Формула для 

розрахунку 

Умовні 

позначення 

1 2 3 4 
1. Коефіцієнт 

депозитної бази 

(Кдб ) 

Показує частку 

депозитів у 

загальному обсязі 

залучених банком 

коштів 

                                               

Кдб  =  Vдеп  / Vзк                                                                                    

Vдеп — сума 

депозитних коштів; 

Vзк — загальна 

сума залучених 

коштів 

2. Коефіцієнт 

поточної депозитної 

бази (КПДБ ) 

Показує, скільки 

гривень поточних 

депозитних коштів 

припадає 

на 1 гривню 

залучених коштів 

 КПДБ  = VПДЕП   / 

Vзк, 

VПДЕП  — сума 

поточних 

депозитів; 

Vзк  — загальна 

сума залучених 

коштів. 

3. Коефіцієнт 

строкової 

депозитної бази 

(КСДБ) 

Показує, скільки 

гривень строкових 

депозитів припадає 

на 1 гривню 

залучених коштів 

КСДБ  = Vстд    / 

Vзк 

Vстд — сума 

термінових 

депозитів; 

Vзк — загальна 

сума залучених 

коштів 

4. Коефіцієнт 

співвідношення 

коштів фізичних і 

юридичних осіб 

(Квідп) 

Показує 

співвідношення 

депозитних коштів 

основних 

клієнтських груп  

Квідп  = Vдфо    / 

Vдюо 

Vдфо — сума 

депозитних коштів 

фізичних осіб; 

Vдюо — сума 

депозитних коштів 

юридичних осіб. 

5. Коефіцієнт 

використання 

депозитних коштів 

(Квикорд ) 

Показує, який 

відсоток від 

загального обсягу 

депозитів 

розміщений у 

кредити 

  Квикорд   = 

Vвид.кр     / VД 

Vвид.кр 
—  

сума 

виданих кредитів; 

VД — сума 

депозитів 

6. Коефіцієнт 

співвідношення 

поточних 

депозитних коштів і 

власного капіталу 

банку (Кпд/вк ) 

Показує, яка частина 

поточних депозитів 

може бути покрита 

за рахунок власних 

коштів банку 

 Кпд/вк  = Vпд   / 

ВК 

Vпд — сума 

поточних 

депозитів; 

ВК — власний 

капітал банку 

 

Загальну оцінку рівня фінансової безпеки банку за депозитною 

складовою визначають як середньоарифметичну суму фактичних оцінок по 
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окремих показниках, що округлюється до цілого числа за загальними 

правилами округлення. Методичним забезпеченням процесу управління 

фінансової безпеки банківської системи виступають методичні 

рекомендації регулятора та менеджменту банку з підвищення рівня 

економічної безпеки, розроблена на рівні банку стратегія забезпечення 

економічної безпеки. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

Аналіз тенденцій розвитку світової та національної економік 

доводить про підвищення рівня конкуренції, що пов’язано з 

впровадженням підприємствами надбань інноваційної парадигми розвитку, 

яка потребує постійного удосконалення форм та методів управління, 

модернізації виробничих потужностей і технологій виробництва, 

оновлення продукції. 

Поточний стан макроекономічного середовища пов’язаний з 

подоланням світової фінансової кризи, недостатній рівень забезпеченості 

власними ресурсами, відсутність підтримки інновацій на державному 

рівні, застарілі форми і методи управління промисловими підприємствами 

стримують інноваційний розвиток останніх. Це зумовлює необхідність 

формування дієвої інноваційної політики підприємств індустріального 

сектору національної економіки, який сьогодні є її домінантною 

складовою. 

Особливістю параметрів, що зумовлюють дослідження внутрішніх 

факторів, які впливають на інноваційний розвиток підприємства є те, що 

сукупність процесів, які відбуваються на підприємствах, можна умовно 

поділити на дві групи – рутинні і інноваційні [1].  

Рутинні процеси характеризують відлагоджене і відрегульоване 

http://www.rusnauka.com/
https://minfin.com.ua/ua/banks/
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поточне функціонування підприємств, а інноваційні – забезпечують 

розвиток останніх на якісно новому рівні. 

Це обґрунтовує той суттєвий факт, що для певного підприємства 

необхідно формувати особисту інноваційну політику, тобто визначити 

виключний склад цілей. Така постановка задачі для підприємств 

машинобудування є відносно новою, як з точки зору організаційно-

управлінської діяльності, так і необхідності формування методичного 

забезпечення цього процесу.  

Попередній теоретичний аналіз методології формування економічної 

політики підприємства передбачає визначення принципів, факторів, 

критеріїв, методів та ресурсів, що зведено у комплексну схему, яка 

представлена на рис. 1. 

Формування інноваційної політики підприємства, як показало 

теоретичне дослідження праць відомих економістів, має базуватися на 

наступному ряді принципів: системності, єдності, пріоритетності 

інноваційного шляху розвитку, узгодженості інтересів суб’єктів 

інноваційного процесу, цілісності, фінансової стабільності, 

альтернативності вибору, оптимальності управлінських рішень. 
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Рис. 1. Теоретико-методичний базис формування інноваційної 

політики підприємства машинобудування [2] 
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Принцип системності передбачає, що підприємство є складною, 

відкритою, адаптивною (здатною до самоорганізації), динамічною 

системою особливого класу, що носить ймовірнісний характер. В такій 

системі реалізація функцій відбувається шляхом постійного обміну 

інформацією з зовнішнім середовищем (його економічною, соціальною, 

політичною, демографічною, екологічною та іншими складовими). 

Головною характеристикою зовнішнього середовища виступає його 

динамічність [3]. 

Принцип єдності полягає в комплексному розвитку підприємства як 

єдиного цілого, усіх його підсистем і елементів. 

Принцип цілісності – є основою системного підходу, що полягає в 

дослідженні об’єкту та його властивостей як єдиного цілого, єдиної 

системи. 

Принцип пріоритетності інноваційного шляху розвитку забезпечує 

орієнтацію підприємства на безперервний пошук і використання нових 

способів нарощування та реалізації інноваційного потенціалу в 

нестабільних умовах зовнішнього середовища. Так як інновації 

забезпечують адаптацію підприємства, щодо його виживання 

(самозбереження) у довгостроковій перспективі й стабільності розвитку. 

Принцип альтернативності вибору полягає у постійній зміні 

політичного та економічного середовища, що безпосередньо вимагає 

пошуку альтернативних рішень. Тому приймаючи рішення про вибір 

варіантів інноваційного розвитку, необхідно враховувати можливість 

різного розвитку подій і використовувати прогнози. 

Принцип узгодженості інтересів суб’єктів інноваційного процесу 

полягає у реалізації новацій та має приносити вигоди всім (в ідеалі) 

учасникам інноваційного процесу: інвестору, розробнику інновацій, 

постачальнику, виробнику, споживачеві та суспільству в цілому. Шляхом 

запровадження інновацій знімаються протиріччя між власниками, 

менеджерами, фахівцями й працівниками підприємства. Баланс інтересів є 

дуже складним завданням і до повної гармонії доведений бути не може, 

але на основі компромісів має забезпечити узгодженість інтересів в 

системі управління підприємством. 

Підтвердження правомірності даного принципу є те, що кожна нова 

угода приносить додаткові переваги усім суб’єктам взаємодії, а 

підприємству – додатковий прибуток. Цей принцип покладено в основу 

маркетингу відкритих систем і використовується він в практиці суб’єктів 

господарювання розвинених країн світу. 

Принцип фінансової стабільності – є фундаментальним принципом, 

що полягає в обмеженості фінансових ресурсів підприємства та існування 

мінімальних граничних значень показників фінансової стійкості, 

ліквідності й платоспроможності ставлять завдання їх обов’язкового 

підтримання для забезпечення стабільного функціонування підприємства. 
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Таким чином, розвиток підприємства шляхом модернізації виробництва і 

реалізації вдосконаленої чи принципово нової продукції, запровадження 

нових технологій має відбуватися з дотриманням умов збереження його 

фінансової стійкості. 

Принцип оптимальності управлінських рішень – інноваційний 

розвиток підприємств потребує максимально можливої віддачі від 

інвестицій, але вибір і реалізація певного управлінського рішення не 

завжди є оптимальними. Тому необхідна побудова прогнозних моделей з 

їх подальшим аналізом, що передбачає визначення факторів, які мають 

вплив на витрати та результати діяльності. Система прогнозування 

базується на сценарному підході, враховує різні напрями розвитку та 

дозволяє обирати оптимальні шляхи досягнення цільових орієнтирів. 

На основі визначених принципів формування інноваційної політики 

підприємства формується базова система цілей розвитку підприємства, що 

є підґрунтям побудови організаційних структур та полягає в основі 

формування систем взаємодії суб’єктів управління підприємства, і слугує 

базисом контролю та оцінки результатів діяльності підприємства.  

Кожне підприємство розробляє свою власну композицію цілей 

інноваційного розвитку, але при її формуванні завжди існують фактори, 

що визначають вплив та обмеження як внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища, які необхідно врахувати при побудові системи цілей, та 

критерії, що визначають напрями концентрації зусиль [4]. 

Система ключових цілей повинна виконувати наступні функції: 

здійснювати оцінку впливу факторів зовнішнього середовища і 

економічного потенціалу підприємства, визначати необхідність 

модернізації технічної та технологічної бази, здатність і готовність до 

інноваційної діяльності, можливість, подолання організаційних бар’єрів та 

розривів у ресурсозабезпеченності цілей.  

Цей комплекс завдань є базовим і до нього вносяться корективи 

згідно з аналізом поточної діяльності і прогнозами результатів процесів 

розвитку.  

При цьому, цілі та пріоритети інноваційного розвитку мають 

визначатися у відповідності до загальної політики підприємства на тому чи 

іншому етапі його функціонування. Для їх успішної реалізації цілі повинні 

відповідати певним характеристикам: бути конкретними та вимірними, 

обмеженими в часі, досяжними, гнучкими, зрозумілими та сумісними. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

Одним з найбільш важливих факторів успішного функціонування 

підприємства роздрібної торгівлі є організація ефективної господарської 

діяльності, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності, 

розробки дієвої стратегії розвитку. Основою для вирішення цих питань 

виступає економічний аналіз, який дає повну й об’єктивну інформацію для 

прийняття управлінських рішень у всіх сферах діяльності підприємства. 

Значної вагомості у сучасних умовах господарювання набуває питання 

оцінки інвестиційних можливостей господарюючого суб’єкта, тобто 

інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі. 

Оціночна система інвестиційного потенціалу підприємства має 

базуватися на спостереженнях, аналізі та оцінці інвестиційного потенціалу 

та слугувати цілям функціонування та розвитку підприємства роздрібної 

торгівлі, бути дієвим інструментом обробки інформації, засобом 

обґрунтування стратегічних рішень і визначатися потребами управління. 

Оцінка інвестиційного потенціалу стає необхідною на всіх стадіях 

підготовки і прийняття інвестиційних рішень, особливо на етапах 

формулювання мети, розробки рішення, відбору кращого з альтернативних 

варіантів та оцінювання результатів реалізації рішення. 

Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства і його елементів 

дозволяє ліквідувати протиріччя за умов різноприскореного та 

різноспрямованого руху його складових, управляти структурними 

елементами інвестиційного потенціалу. Таким чином, оціночна система 

інвестиційного потенціалу за сутністю є частиною вимірювальної системи 

управління економічним потенціалом і розвитком торговельного 

підприємства. 

У найбільш загальному вигляді під оцінкою розуміють результат 

визначення та аналізу якісних і кількісних характеристик об’єкту, яким 

управляють, а також самого процесу управління [1]. 

Ряд науковців сутність оцінки зводять до визначення ринкової 
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вартості об’єкта на основі економічних методів, що звужує її до оцінки 

еквіваленту цінності з орієнтацією на минулий і поточний стан без 

урахування можливостей розвитку [2].  

Колектив авторів під керівництвом А.Г. Грязнової трактує оцінку як 

цілеспрямований упорядкований процес визначення у грошовому вимірі 

вартості об’єкта з урахуванням факторів, що впливають на неї в конкретний 

момент часу в умовах конкретного ринку. Тим самим підкреслюється 

значення вартості під час оцінки діяльності підприємства та акцентується 

увага на врахуванні таких чинників її формування, як час, ризик і ринкові 

фактори, у т.ч. ринкова кон’юнктура, рівень і модель конкуренції, макро- і 

мікроекономічне оточення, ризики, пов’язані з одержанням доходу, 

середньоринковий рівень доходності, ціни на аналогічні об’єкти, поточну 

ситуацію в галузі та економіці в цілому. Іншої позиції додержується 

Чеботарьов Н.Ф., який розглядає оцінку з позиції потенціального і реального 

доходу, що приноситься об’єктом оцінки в даний момент часу [3], тобто є 

прихильником доходного підходу. 

Низка дослідників, розглядаючи концепцію вартості під час оцінки 

бізнесу, виокремлюють поняття «інвестиційна вартість бізнесу». 

Американська асоціація оцінників під інвестиційною вартістю («investment 

value») розуміє ціну (бізнесу) для індивідуального інвестора, засновану на 

індивідуальних інвестиційних вимогах і очікуваннях. Російські оцінники 

розглядають це поняття як вартість об’єкта оцінки, визначену на основі його 

доходності для конкретної особи при визначених інвестиційних цілях. 

Грязнова А.Г. та Федотова М.А. об’єднують наведені вище визначення, 

підкреслюючи, що, на відміну від ринкової вартості, яка визначається 

мотивами поведінки типового покупця і продавця, «інвестиційна вартість 

залежить від індивідуальних вимог до інвестицій, що подаються конкретним 

інвестором та являє собою вартість власності для конкретного інвестора за 

визначених цілях інвестування». Серед причин, за якими інвестиційна вартість 

відрізняється від ринкової, ці дослідники виділяють оцінку майбутньої 

прибутковості, уявлення про ступінь ризику; податкова ситуація; сполученість 

з іншими об’єктами, які належать власнику або контролюються ним. 

Наведені бачення оцінки пов’язані переважно з вартісним 

вимірюванням, але під час оцінки інвестиційного потенціалу підприємства 

важливо визначити не лише його величину, але й рівень ефективності 

використання. Тому вважається не доцільним їх застосування у первісному 

вигляді для оцінки інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. 

У разі розуміння оцінки як процесу послідовних дій для одержання 

певного результату, для запобігання плутанини в даній роботі цей процес 

будемо називати «оцінюванням», а результат – «оцінкою». 

Найчастіше в науковій і методичній літературі механізм процесу оцінки 

потенціалу підприємства подається спрощено у вигляді взаємозв’язку цілей, 

інструментів, процесу управління оцінюванням. 



128 

 

Проте оцінювання будь-якого явища або об’єкта (у тому числі 

інвестиційного потенціалу) є складним комплексним процесом, що передбачає 

наявність наступних взаємопов’язаних i взаємодоповнюючих елементів [5]: 

суб’єкт; об’єкт; мета; критерії; показники; одиниці (шкали) вимірювання; 

методи; рішення з оцінки; результати. Схематично процес оцінки 

інвестиційного потенціалу подано на рис. 1. 

Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства проводиться для 

забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола внутрішніх i 

зовнiшнiх користувачів, якi покладаються на неї як на основне джерело 

інформації пiд час прийняття інвестиційних рiшень.  

 

Рис. 1. Схема концептуальної моделі оцінки інвестиційного потенціалу 

підприємств роздрібної торгівлі 
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Зовнішніми суб’єктами оцінювання виступають інвестори 

підприємства (у тому числі потенційні), інвестиційні компанії, фінансові 

аналітики, конкуренти тощо. Різні наміри, які переслідують зовнішні і 

внутрішні суб’єкти, обумовлює виділення різних аспектів в межах 

виділених елементів оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств 

роздрібної торгівлі. 

Керiвництво та власники пiдприємства оцiнююють інвестиційний 

потенціал з метою визначення ефективності його формування та 

використання, визначення кола завдань із управління інвестиційною 

діяльністю, ефективної структури вкладень, оцiнки інвестиційної стратегії, 

якостi управлiння тощо.  

Iнвесторiв інвестиційний потенціал підприємства роздрібної торгівлі 

цiкавить з точки зору визначення своєї участi (частки) в капiталi 

пiдприємства та очікуваної прибутковості вкладених коштів. Конкуренти 

оцінюють інвестиційний підприємства роздрібної торгівлі з погляду 

привабливості для інвесторів. Чим вище ця привабливість, тим більша 

потенційна можливість одержати зовнішнє фінансування та підвищити 

конкурентоспроможність, що негативно відображається на конкурентах. 

Оцiнювання інвестиційного потенціалу з позиції об’єктiв являє 

собою окремий етап оцінювання економічного потенціалу підприємства 

роздрібної торгівлі, що необхiдно врахувати пiд час вибору критерiїв i 

показникiв. Об’єкти оцiнювання інвестиційного потенціалу також 

визначаються з внутрішньої і зовнішньої позицій. 

Оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної 

торгівлі передбачає наявність достовірної інформації про його стан та 

перспективи розвитку, від повноти і обґрунтованості якої залежить 

об’єктивність результатів. 
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Національної Академії Аграрних Наук  України 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

БІОМЕТОДУ В ПЕРВОМАЙСЬКОМУ РАЙОНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Насичення екологічно чистих продуктів харчування за доцільно 

економічною вартістю можливе за умови розвитку вітчизняного 

органічного землеробства в державі. 

Для цього необхідно розвивати органічні сільськогосподарські 

підприємства, які спеціалізуються на вирощенні основних 

сільськогосподарських культур, підтримують біологічних захист рослин та 

розвивають тваринництво для отримання органічних добрив.  

Первомайський район Миколаївської області розташований на 

північному заході Степової зони України і займає територію 1,3 тис. кв. м. 

Сільське господарство Миколаївської області включає розвиток 

рослинництва і тваринництва. В області вирощують зернові культури 

(озима пшениця, кукурудза), технічні (соняшник, цукровий буряк), 

бахчеві, овочі, а також розвивається садівництво та виноградарство. На 

одного жителя області приходиться майже 1,3 га ріллі, а на робітника 

сільського господарства більше 11 га. Природні та кліматичні умови 

району сприятливі для розвитку сільського господарства відкритого 

ґрунту. Вирощування цукрових буряків в  Первомайському районі не 

рентабельне, так як температурний кліматичний режим в період вегетації  

не сприятливий для культивування цукрових буряків. Майже одиничні 

фермерські господарства вирощують картоплю  та овочі.  

За  даними Первомайської станції захисту рослин в 2019 р.  лише 9 

фермерських господарства з району   для захисту площ посівів від 

мишовидних гризунів застосовували біопрепарат  - бактороденцид, 

виготовлений Вознесенською біолабораторією:  ПСП ім. Партизанської 

іскри (с. Кримка); ПСП «Корпорація України» (с. Лукашівка);  ДП «ДГ 

«Зоряне»(с. Жовтневе);  ДП «ДГ «Зелені Кошари» (с. Зелені Кошари); 

ПСП «Росія», с. Степківка;  ФГ «МТД» (с. Романова Балка); ФГ 

«Відродження» (с. Грушівка); ФГ «Основа»(с. Романова Балка); ФГ 

«Вікторія» [1]. За останні 5 років крім бактороденциду в районі ще  

застосовують  на полях посівів зернових та зернобобових культур 

ентомофаг – трихограму, вітчизняного виробництва біолабораторій в м. 

Нова Одеса  (Миколаївська область) та с.м.т. Цебрікове (Одеська область). 

Загальна площа в господарствах під зерновими, на яких застосовувались 

трихограма та бактороденцид – 11032 га. Всі господарства району на 

площах посівів сільськогосподарських культур широко застосовують 

мікроорганізми серії «ЕМ». 

На березень 2019 року в Первомайському районі маємо два 
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сільськогосподарських підприємства, які використовують тільки біологічні 

засоби захисту рослин та ведуть органічне землеробство. Це ФГ «Король» 

(ст. Кам'яний Міст) та ПП «Кустов» (с.Тарасівка). 

ПП «Кустов»  володіє 330 га землі та  вирощує: пшеницю, кукурудзу, 

овес; сою та соняшник. 

В господарстві вирощують ягідні культури: смородина, малина та 

кісточкові дерева. Все, що вирощується в господарстві обробляється тільки 

органічним способом та з використанням біологічних засобів захисту вже 

8 років. Від заснування ПП «Кустов» обробіток землі проводився хімічним 

методом, після переходу на біологічний метод захисту врожайність впала 

на 30%, для боротьби з бур'янами багато роботи проводиться механічним 

способом, але якість продукції та ціна її на міжнародному ринку високі. З 

біологічних засобів захисту застосовують: мікроорганізми серії «ЕМ», 

фунгіцид Гаупсин, Квадроцид, виробництва Ладижинського заводу біо- та 

ферментних препаратів «Ензим» та  також  біопрепарати виробництва 

Франції. В господарстві спеціально вирощують різних тварин, курей для 

отримання від них перегною, що потім вноситься в якості добрива  на 

ріллю. ПП «Кустов» має угода з фірмою «Біолан» і продукцію вся 

поставляється в Німеччину. Раніше продукція господарства поставлялась: 

Швейцарія (ягоди смородини), Чілі, Грузія (розсада), Австрія та Германія, 

з  чого можна зробити висновок, що продукція господарства  високої 

якості і тому має великий попит та можливо нижчу ціну на міжнародному 

ринку, якщо вигідно її доставляти в Германію з України. 

ФГ «Король»  володіє 1291 га землі та  вирощує: пшеницю, 

кукурудзу, овес та  соняшник. 

Дослідження техніко-технологічних аспектів щодо впровадження 

біометоду в Миколаївській області дає можливість визначити цей стан на 

теперішній час. Динаміка застосування біометоду на площах посівів 

сільськогосподарських культур  в Миколаївській області за період 2010 та 

2014-2018 роки наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Динаміка застосування біометоду в Миколаївській 

області за період 2010 та 2014-2018 роки 

Показники Роки 

 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Площі посівів, 

тис. га 

43,1 114,9 24,23 24,0 24,23 29,0 

Частка, % 2,6 5,5 1,0 1,2 1,2 1,4 

Тобто в 2018 році площі, оброблені біометодом, скоротись на 14,21 

тис. га в порівнянні з 2010 роком і становлять 1,4%. 

За інформацією, отриманою з регіонального Департаменту 

агропромислового розвитку та Держспоживчслужби управління  

фітосанітарної безпеки в Миколаївській області станом на 2019 р. 

сільськогосподарські культури  було захищено біометодом на площі 29,0 
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тис.га. (частка 0,1%), біологічним та хімічним -11,032 тис.га. [2].  

З біологічних препаратів, які найбільш поширені в використанні в 

регіоні: триходермін, трихограма, планриз, бактороденцид, роденда Біо, 

актофіт,  трихофіт, азотофіт, бітоксибалилін, ліпідоцид, гаупсин та інщі. 

Основними аспектами впровадження біометоду в регіоні є: 

- розвиток мережі районних (фермерських) біовиробництв; 

- розвиток органічного землеробства; 

- розвиток тваринництва (для отримання органічних добрив); 

- створення та надання статусу  спеціальних сировинних зон з 

виробництва сировини для виготовлення продуктів  дитячого та 

дієтичного харчування;  

- збільшення  площ  та кількості тепличних господарств по 

вирощуванню овочів  в закритому ґрунті;  

- розвиток господарств-виробників органічного насіння та 

посадкового матеріалу. 

Впровадження біометоду залежить  від підтримки держави у вигляді 

дотацій (субсидій), що стимулюватиме розвиток органічного виробництва 

в Україні.  

Ведення органічного землеробства з застосуванням біологічного 

методу захисту сільськогосподарських рослин від хвороб та шкідників 

дасть можливість отримати високоякісні екологічно чисті продукти 

харчування для населення, що допоможе зберегти генофонд нації, підніме 

імідж держави, а також  зменшить забруднення навколишнього 

середовища та  підвищить родючості ґрунтів. 

 Для застосування біологічних засобів захисту в господарствах 

необхідно відродити мережу біовиробництв, які будуть  виробляти 

біопрепарати з економічно доцільною собівартістю, доступною для 

використання їх від великих аграрних корпорацій до господарів приватних 

ділянок. 
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ДЖЕРЕЛА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ  РЕГІОНУ 

В трансформаційних умовах економіки України одною із 

об'єктивних умов розвитку економіки регіону являється висока 

інвестиційна активність, основою якої є зростання обсягів вкладень і 

удосконалення структури джерел інвестиційних ресурсів, а також їх 
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ефективного використання. Саме інвестиціям відводиться роль провідного 

фактору формування потенціалу прогресивного розвитку економіки 

регіону. Вибір інвестиційної складової економічного розвитку регіону 

ставить проблему підвищення ефективності використання обмежених 

фінансових ресурсів із метою забезпечення його більш стрімкого й 

стійкого економічного зростання. Тому актуалізуються питання 

дослідження джерел  забезпечення розвитку інвестиційних процесів 

регіону в сучасних умовах децентралізації. 

Як свідчать реалії вітчизняної економіки, у структурі джерел 

інвестування української економіки визначальну роль відіграють власні 

кошти підприємств, питома вага яких становить понад половину обсягів 

інвестицій в основний капітал. Крім того, важливими джерелами 

інвестиційних ресурсів є кошти державного та місцевого бюджетів, 

кредитні ресурси банків та інших фінансових установ,кошти населення на 

будівництво житла, кошти іноземних інвесторів. Слід зазначити, що в 

розпал фінансово-економічної кризи вагомість інвестування власних 

коштів підприємств різко зросла (більше 70% у 2018-2019 рр.), що було 

зумовлено насамперед зменшенням бюджетного фінансування. 

Здатність регіонів та громад виконувати намічені цілі залежить від 

обсягів виділених регіонам коштів з державного та місцевих бюджетів і 

обсягів мобілізованих власними силами коштів. Як свідчать статистичні 

дані Міністерства фінансів України щодо стану виконання місцевих 

бюджетів, приріст надходжень до загального фонду у січні-грудні 2019 

року до січня-грудня 2018 року складає 17,8%  (+41 085,8 млн гривень). 

При цьому, у 8 регіонах спостерігається перевищення середнього темпу 

приросту доходів (від 17,6 % у Житомирській області до 21,0 % у м.Києві), 

у решті регіонів темпи росту були нижчі середнього (від 12,9 % у 

Запоріжській області до 17,5 % у Миколаївській області) [3].   

 За статистичними даними, у січні–вересні 2019р. на розвиток 

економіки Миколаївської області спрямовано 8,2 млрд.грн капітальних 

інвестицій, що на 34,7% більше ніж у січні–вересні минулого року (в 

цілому по Україні – на 12,4%). За величиною індексу капітальних 

інвестицій серед регіонів України Миколаївська область посіла 3 місце [3].   

Головним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні 

кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 6,6 млрд.грн, 

або 81%. За рахунок бюджетних асигнувань освоєно 8,7% капітальних 

інвестицій (719 млн.грн). Частка кредитних ресурсів становила 7,3% 

(599 млн.грн).  

Найбільш масштабні інвестиції здійснювались на підприємствах 

промисловості, якими освоєно 2,7 млрд.грн, або 33,3% від 

загальнообласного обсягу інвестицій; оптової та роздрібної торгівлі; 

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 2,5 млрд.грн (30,7%); 

сільського, лісового та рибного господарства – 1,5 млрд.грн (18,5%). 
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Аналізуючи сучасний стан фінансування розвитку Миколаївського 

регіону за рахунок коштів місцевих бюджетів та міжбюджетних 

трансфертів, можна відзначити позитивні поступи  бюджетної 

децентралізації. При цьому темп зростання доходів бюджету у 

Миколаївській області за 2018 рік становив 10,3%, спостерігається 

поступове підвищення податкових надходжень до бюджету Миколаївської 

області з 37,98% у 2016 році до 39,58% у 2018 році (табл..1). 

Таблиця 1. Динаміка доходів місцевих бюджетів Миколаївського регіону, 

млн.грн. 
Показники 2016р 2017р 2018р 

Фактично 

надійшло 

До підсумку 

% 

Фактично 

надійшло 

До підсумку 

% 

Фактично 

надійшло 

До підсумку 

% 

 

Доходи 

бюджету 

9934,4 100 13348,2 100 14720,8 100 

Податкові 

надходження 

3770,5 37,98 5164,2 38,69 5826,2 39,58 

Неподаткові 

надходження 

548 5,51 616,5 4,62 581,3 3,95 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 

17,9 0,18 27,9 0,21 22,0 0,15 

Цільові 

фонди 

2,6 0,02 3,4 0,02 3,6 0,02 

Офіційні 

трансферти 

5593,5 56,31 7536,0 56,46 8287,6 56,3 

 

Можливості інвестиційної діяльності підприємств визначаються 

рівнем використання виробничого потенціалу, їхнім фінансовим 

становищем, адже саме прибуткова господарська діяльність дає змогу 

підприємствам спрямовувати кошти на капітальні інвестиції, а також є 

необхідною умовою залучення кредитних ресурсів для реалізації 

інвестиційних завдань. Але, у 2019 році проти 2018 року виробництво 

промислової продукції в Миколаївській області скоротилось на 1,6% (в 

цілому по Україні – на 1,8%). Cеред провідних галузей промисловості 

області не досягнуто рівня виробництва 2018 року у машинобудуванні 

(крім ремонту і монтажу машин і устаткування) – на 3,1%, металургійному 

виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування – на 0,6%. 

У контексті модернізації економіки вагоме джерело формування 

власних інвестиційних ресурсів підприємств має амортизація[1].  У 

Миколаївській області спостерігається значно повільніше зростання 

обсягів амортизаційних відрахувань порівняно з обсягами інвестицій, 

відмічається тенденція до зменшення частки амортизації у структурі 

джерел фінансування капітальних інвестицій, а також у загальному обсязі 

власних коштів 

Світовий досвід свідчить, що введення пільгових норм 

амортизаційних відрахувань є одним із найефективніших методів 



135 

 

стимулювання інвестиційної діяльності. У деяких країнах норма 

прискореної амортизації перевищує 100%, зокрема у Японії вона становить 

навіть 200%. У Великій Британії передбачено вищий рівень норм 

амортизації для малих підприємств, ніж для великих фірм. Набагато 

активніше, ніж в Україні, амортизаційне джерело інвестиційних ресурсів 

використовується й у пострадянських країнах. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сталість позитивних 

тенденцій в економіці залежить від того, наскільки економічна система 

забезпечує первинне генерування інвестиційних ресурсів унаслідок 

відтворювального процесу на підприємствах та в економіці загалом, 

функціонування економічно обґрунтованого механізму визначення 

ефективності виробництв та забезпечення їх конкурентоспроможності на 

шляху регіонального розвитку. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Глобальною проблемою людства у ХХІ столітті стала продовольча 

криза. Населення світі з кожним роком зростає і до 2050 року, як 

стверджують науковці, воно досягне 9 млрд. чоловік. В таких умовах 

виникає потреба управління продовольчою безпекою. Тому 

першочерговим завданням світової економіки є забезпечення 

продовольством усіх верств населення. Вирішення цієї проблеми є 

пріоритетною для кожної держави. Тільки державна влада в змозі створити 

продовольчі фонди, ефективно використовувати механізми підтримки 

виробників основних продуктів харчування.  

Через глобальне потепління у світі щороку зникає понад 1 млн. га 

ріллі, що також погіршує і без того складну екологічну і економічну 

ситуацію. Тому, для виживання людству впродовж найближчих трьох 

десятиліть слід збільшити виробництво продовольства мінімум на 70%. За 

пропозицією деяких світових організацій, для подолання глобальної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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продовольчої кризи впродовж найближчих 30 років слід вдатися до 

радикальних заходів. Зокрема, збільшити на 120 млн. га площі 

сільськогосподарських угідь. За підрахунками ФАО, 50 млн. га "за цей час 

буде вилучено з обробітку в результаті глобального потепління, тобто, 

фактичне збільшення становитиме 70 млн. га. Також, вкрай важливо, 

збільшити виробництво зерна на І мільярд тонн, тобто з 1.5 млрд. тони 

довести його кількість до 2,5 млрд. тонн. Виробництво м'яса 

потребуватиме додаткових 200 млн. тонн, хоч буде надзвичайно важко 

перейти віт 270 млн. тонн. 

Продовольча безпека держави і регіону гарантується сукупністю 

економічних і соціальних умов, які забезпечують розвиток не тільки 

сільського господарства і продовольчого комплексу, але і стабільність усієї 

економіки. Відповідно до цього, вона передбачає реалізацію таких заходів 

[1]:  

- проведення ефективної аграрної політики, створення економічних 

передумов забезпечення стабільних способів господарювання;  

- досягнення раціональної зайнятості населення, соціальна політика, 

спрямована на подолання бідності та нерівності за доступу до основних 

продуктів харчування;  

- впровадження комплексних стратегій розвитку аграрного сектору 

економіки з метою нарощення виробництва продуктів харчування та 

підвищення його ефективності;  

- поставки продовольства для задоволення потреб населення, гарантія 

безпеки продуктів харчування;  

- здійснення активної зовнішньоекономічної діяльності, оптимізація 

експортно-імпортних постачань;  

- удосконалення механізму реагування за надзвичайних ситуацій на 

продовольчому ринку. 

Продовольчу безпеку необхідно розглядати з соціально-економічного 

та екологічного боку. Соціально-економічний зміст охоплює нарощування 

обсягів виробництва або імпортозаміщення нестачі продовольства, 

забезпечення його доступності для населення. Екологічна сторона включає 

в себе дотримання стандартизації виробництва, що забезпечує безпеку 

навколишнього середовища. Продовольча безпека має багаторівневу 

структуру (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура продовольчої безпеки 
Джерело: складено авторами на основі [2]. 

 

Як бачимо, безпека продовольчого рівня є базовим елементом. Від 

ефективності його функціонування залежить і найвища ланка – 

національна продовольча безпека. Саме регіон формує соціально-

економічну систему країни, ставить завдання щодо вдосконалення системи 

управління продовольчою безпекою. Одночасно будь-який регіон є 

відносно самостійною і територіально відособленою підсистемою в 

масштабах країни, має внутрішню структуру, особливості економіки, 

ресурси і запаси, власні цілі і інтереси у сфері господарського розвитку. 

Посилення ролі регіонів в реалізації економічної політики держави та 

забезпеченні продовольчої безпеки виправдане, тому що саме з мезорівня 

починаються інтеграційні процеси, формується підґрунтя для соціально-

економічного розвитку та закладаються конкурентні переваги регіонів. Із 

цього виходить, що продовольча безпека регіону – це ступінь 

забезпеченості певної території продукцією, виготовленої певної якості, 

доступна споживачеві. 

Продовольча забезпеченість регіональних систем є категорією 

економічною та управлінською, оскільки характеризується рівнем 

ресурсного, виробничого та інвестиційного потенціалу регіону і 

ефективністю його використання та, водночас, ступенем впливу 

дестабілізуючих чинників на регіон як соціально-економічну систему, 

характером зав’язків між складовими елементами регіональної економіки, 

збалансованістю міжрегіональних та зовнішньоекономічних відносин, 

Міждержавний 

рівень 

Глобальний рівень 

Регіональний 

рівень 

Національний 

рівень 

Сімейний рівень 

Забезпечення економічного національного розвитку, 

формування державних і місцевих продовольчих 

фондів, покращення якісних параметрів продовольства 

Сприяння спеціалізованих систем економічному 

розвитку держав, розробка довготривалих стратегій 

боротьби з голодом та створення світових 

продовольчих запасів 

Уряд і законодавчі органи влади забезпечують 

стабільний економічний розвиток, формують 

державний продовольчий фонд, регулюють баланс 

попиту і пропозиції 

Регіональні органи влади створюють умови для 

отримання доходів населенням регіону, забезпечують 

поставки продукції в торгові мережі, контролюють 

якість продуктів харчування.  

Домогосподарства займаються придбанням і 

споживанням продуктів харчування 
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дієвістю механізму формування товарної пропозиції на територіальному 

продовольчому ринку.  

Для забезпечення продовольчої безпеки регіонів необхідно розробити 

стратегію розвитку, яка б ґрунтувалася на співвідношенні інтересів 

державної та регіональної політики та досягненні державної, регіональної 

та корпоративної мети.  
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Іщенко О.А., м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування 

ім. адмірала Макарова 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

Однією з визначальних умов розвитку національної економіки, 

забезпечення динамічності соціально-економічних процесів, належного 

рівня ділової активності та сприятливого бізнес-клімату є розвинута 

система транспортно-логістичних послуг. Особливої актуальності 

проблеми розвитку ефективної національної логістичної системи, здатної у 

найближчі строки інтегруватися та забезпечити гідне місце України на 

міжнародному ринку транспортно-логістичних послуг набувають в умовах 

реалізації Європейського вектору розвитку.  

Транспортно-логістична система – організована сукупність ресурсів, 

об’єктів, умов функціонування транспортно-логістичних послуг та 

відповідна система управління, що здатна координувати, регулювати та 

оптимізувати транспортно-логістичні потоки і супровідні послуги у 

відповідності до потреб споживачів [1].  

Згідно з даними державної служби статистики, загальні обсяги 

вантажообігу сировини та готової продукції в Україні за період 2010-2018 

років скоротилися на 15,2%, що викликано насамперед окупацією частини 

території України та відповідною ізоляцією об’єктів транспортної 

інфраструктури й виробництва у 2015 році. У таблиці 1. наведено 

структурно-динамічні характеристики обсягів вантажообігу у розрізі 
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основних видів транспорту в Україні. 

Проведений аналіз динаміки основних показників розвитку 

траспортно-логістичних послуг за період 2010-2018 року у розрізі 

основних видів транспорту встановив наступні тенденції: загальне 

скорочення обсягів вантажних перевезень та вантажопотоків в галузі          

(-15,8%), що водночас є результатом структурних деформацій в економіці 

й посилення зовнішніх загроз та одним з факторів, які ілюструють 

гальмівні процеси у формуванні й використанні виробничого потенціалу; 

зниження ролі залізничного та трубопровідного транспорту в системі 

перевезень вантажів та тлі зростання обсягів перевезень автомобільним та 

авіаційним транспортом; значне зростання тарифів на вантажні 

перевезення, викликані насамперед збільшенням вартості енергоносіїв; 

суттєве скорочення обсягів пасажирських перевезень як наслідок 

зменшення його чисельності та платоспроможності.   

Таблиця 1. 

Динаміка вантажообігу в Україні за основними видами транспорту 

Види транспорту 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Приріст 

2018 

до 

2010 

2018 

до 

2017 

Всього 404573 379045 335152 315342 323473 343057 -15,2 6,1 

Залізничний 218037 224017 209634 194321 187215 191914 -12,0 2,5 

питома вага у 

структурі 

вантажообігу, % 

53,9 59,1 62,5 61,6 57,9 55,9 2,0 -1,9 

Автомобільний 38697 40487,2 37764,2 34431,1 37654 41178,8 6,4 9,4 

питома вага у 

структурі 

вантажообігу, % 

9,6 10,7 11,3 10,9 11,6 12,0 2,4 0,4 

Трубопровідний 138445 109651 82050,9 80944,1 94378 105434 -23,8 11,7 

питома вага у 

структурі 

вантажообігу, % 

34,2 28,9 24,5 25,7 29,2 30,7 -3,5 1,6 

Водний 9014,5 4615,2 5462,3 5434,1 3998,6 4257,1 -52,8 6,5 

питома вага у 

структурі 

вантажообігу, % 

2,2 1,2 1,6 1,7 1,2 1,2 -1,0 0,0 

Авіаційний 378,2 273 240 210,9 225,9 272,7 -27,9 20,7 

питома вага у 

структурі 

вантажообігу, % 

0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 -0,01 0,01 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [3] 

Основною умовою ефективного розвитку транспортно-логістичної 

системи є залучення інвестицій. За даними Міністерства інфраструктури, 

лише для забезпечення поточних потреб розвитку транспортної системи, 

щорічні обсяги інвестицій мають складати не менше 43 млрд. грн. Аналіз 
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інвестиційного забезпечення розвитку галузі показав, що попри поступове 

зростання капітальних інвестицій, їх обсяги лише на 30% задовольняють 

реальні потреби [5].  

Найбільш недофінансованими залишаються галузі залізничного та 

трубопровідного транспорту. Занепокоєння викликає також скорочення 

обсягів іноземних інвестицій, що за період 2013-2018 років знизилися на 

24%. Важливою умовою зростання інвестиційних вкладень у розвиток 

транспортно-логістичної системи України є створення сприятливого 

інвестиційного та бізнес-клімату, стабілізація макроекономічних процесів 

та вирішення геополітичних проблем, зокрема припинення військових дій, 

що виступають суттєвим фактором ризику для іноземного інвестування та 

динамічного розвитку галузі. 

Важливою умовою стабільного розвитку національної транспортної 

системи є створення розгалуженої транспортної інфраструктури за 

мультимодальним принципом та зниження диспропорцій щодо її 

регіонального розміщення. Основними складовими інфраструктурного 

забезпечення транспортно-логістичних послуг за функціональним 

призначенням з виділенням таких елементів як: технічні, організаційно-

економічні та інформаційно-комунікативні, наявність та рівень розвитку 

яких визначає динаміку, якість та ефективність транспортно-логістичних 

процесів у регіонах й сприяє їх міжрегіональній інтеграції.  

Розвиток транспортно-логістичної системи виступає одним з 

пріоритетних завдань роботи уряду, про що свідчить значна кількість 

розроблених стратегічних проектів і програм, що діє в галузі або 

планується до реалізації. Розроблена комплексна стратегію розвитку 

транспортно-логістичної галузі до 2030 року визначає основні пріоритети, 

напрямки та шляхи розвитку транспортної системи й її інфраструктурного 

забезпечення [5]. 

Основною проблемою реалізації програм залишається обмежене 

фінансування, що покриває лише 40% наявних потреб. Окрім того, аналіз 

державних та міжнародних проектів і програм у галузі дозволив виявити 

такі прогалини, що гальмують їх реалізацію: відсутність чітких 

стратегічних завдань, графіків їх виконання та кількісних індикаторів 

досягнення цілей; розмитість відповідальності за виконання проектів і 

програм;  невизначеність щодо джерел фінансування заходів з реалізації 

стратегічних завдань, відсутність кошторису та проектних розрахунків;  

відсутність комплексного прогнозу щодо напрямків реалізації стратегічних 

цілей в умовах змін. 
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Карась П.М., к.е.н., професор кафедри фінансів, м. Миколаїв, 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова  

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

В сучасних умовах децентралізація є однією з найуспішніших 

реформ, яка ефективно впроваджується в Україні, яка охопила різні сфери: 

освіта, охорона здоров’я, містобудування, державна реєстрація, надання 

адміністративних послуг, соціальна сфера, сфера земельних відносин та ін. 

Основою таких змін  стала фінансова децентралізація, яка в даному аспекті 

передбачає процес розподілу функцій, повноважень, фінансових ресурсів і 

відповідальності між центральним та місцевими рівнями управління. Тому 

дослідження фінансової децентралізації є актуальним, що також 

підтверджується і тим, що  вона покликана зміцнити спроможність 

територіальних громад та підвищити рівень соціально-економічного 

розвитку регіонів. 

Слід відзначити, що фінансова децентралізація розпочалася шляхом 

прийняття в 2015 році змін до Бюджетного і Податкового кодексів України 

та низки важливих законів, які сприяли, зокрема, таким подіям: 

- передачі органам місцевого самоврядування додаткових 

бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації;  

-стимулювання територіальних громад до об’єднання та переходу на 

прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з відповідним 

ресурсним забезпеченням на рівні міст обласного значення; 

- запровадження правових засад формування спроможних 

територіальних громад шляхом підвищення їх фінансової та економічної 

спроможності тощо. 

В результаті у 2015 році 794 сільських, селищних та міських рад, до 

складу яких входять 2015 населених пунктів, добровільно об’єдналися у 

159 територіальних громад (далі – ОТГ), а станом на початок 2020 року 

налічується 806 ОТГ. При  цьому саме фінансовий аспект є одним із 

найсуттєвіших, від якого залежить успішність функціонування ОТГ. Окрім 

податкових надходжень, громади використовують «матеріальну допомогу» 

https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku


142 

 

від держави на розвиток у вигляді субвенцій на формування 

інфраструктури, на соціально-економічний розвиток окремих територій та 

ін. Так, загалом з 2016р. по 2019р. включно Уряд виділив для об’єднаних 

громад 6,5 млрд грн на розвиток інфраструктури: в 2016 році - 1 млрд грн 

на 159 ОТГ, в 2017 році – 1,5 млрд грн на 367 ОТГ,  у 2018 році – 1,9 млрд 

грн на 665 ОТГ, в 2019 році обсяг субвенції складає 2,1 млрд грн. 

Як відомо, ВВП є одним із основних показників, який визначає 

рівень надходжень до державного та місцевих бюджетів. З початку 

реформи децентралізації та утворення ОТГ частка доходів загального 

фонду місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у ВВП 

поступово збільшувалася – із 6,15% у 2016 р. до 6,92% за підсумками 2019 

( табл. 1). 

Таблиця 1. Співвідношення доходів місцевих бюджетів та ВВП України 

 

Необхідно звернути увагу також на наявність ризиків неосвоєння у 

повній мірі коштів даної субвенції для ОТГ. Разом з цим, механізм 

збереження залишків коштів субвенції на рахунках відповідних місцевих 

бюджетів, з можливістю використання у наступному бюджетному періоді, 

на сьогоднішній день відсутній. Так, у 2017 році за рахунок коштів ДФРР у 

Причорноморському регіоні профінансовано 57 проекти регіонального 

розвитку, з яких завершено 23 проекти, а кількість нереалізованих у 

запланований термін становила 10 проектів (17,5% передбаченого рівня). У 

2018 році із 55 проектів, що заплановані для фінансування, мали бути 

завершені 19 проектів, проте у завершено лише 9 проектів, що майже у 2 

рази менше порівняно з попереднім періодом (табл..2).     Однією з причин 

цього є відсутність їх фінансування за рахунок спецфонду державного 

бюджету.     
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Таблиця 2. Показники фінансування інвестиційних проектів за рахунок 

ДФРР та їх  виконання в окремих  регіонах   

Область Затверджено 

коштів/рівень 

освоєння(%) 

Всього 

інвестиційни

х проектів 

 

Фактично 

завершено 

проектів 

Кількість 

нереалізованих 

проектів з 

терміном 

закінчення у 

періоді 

2
0
1
7
 р

. 

2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
7
 р

. 

2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
7
 р

. 

2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
7
 р

. 

2
0
1
8
 р

. 

1.Миколаївська 

область 

75,7 

63,4% 

129,2 

88,3% 

20 19 7 5 0 0 

2.Одеська область 156,8 

97,7% 

269,5 

100,0% 

15 9 4 0 6 9 

3.Херсонська область 114,8 

89,6% 

193,9 

97,7% 

22 27 12 4 4 1 

 

Відмітимо, що 13 квітня 2020 року Верховна Рада України схвалила 

зміни до Державного бюджету України на 2020 рік, якими зменшено 

очікувану суму доходів державного бюджету на 120 млрд грн або на 11%. 

Зазнав змін плановий показник надходжень ПДФО, який зараховується до 

державного бюджету (його обсяг зменшено на 18,5 млрд грн або на 14,3%). 

Приблизно в аналогічних розмірах слід очікувати зменшення надходжень 

ПДФО до місцевих бюджетів. На сьогодні, затверджений місцевими 

бюджетами план по ПДФО становить 183,7 млрд грн. Таким чином, 

орієнтовні втрати місцевих бюджетів можуть скласти 23 млрд грн. 

Додатково на доходи місцевих бюджетів вплине загальне зниження 

економічної активності у період карантину, що буде відчуватися уже 

починаючи з квітня, а також погіршення платіжної та податкової 

дисципліни. 

Таким чином, можна зробити висновки, що децентралізація владних 

та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування 

є однією з найбільш визначальних реформ з часів української 

незалежності. Головним стратегічним завданням модернізації системи 

державного управління та територіальної організації влади, яка сьогодні 

здійснюється, є формування ефективного місцевого самоврядування, 

створення комфортних умов для проживання громадян, надання їм 

високоякісних та доступних публічних послуг. Досягнення зазначених 

цілей неможливе без належного рівня економічного розвитку відповідних 

регіонів, їх фінансового забезпечення і достатніх джерел для наповнення 

місцевих бюджетів. 
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Ефективне впровадження реформи децентралізації та утворення ОТГ 

має підвищити рівень соціально-економічного розвитку регіонів. Регіони, 

які успішно впроваджують цю реформу, мають стати більш 

конкурентоздатними. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

В глобалізованому світі економічна безпека регіону залишається 

актуальною темою. Адже, розглядаючи економічну безпеку, як самостійну 

систему, вона знаходиться під впливом багатьох дестабілізуючих факторів. 

Система економічної безпеки – це сукупність дій, які забезпечують бар’єр 

від зовнішнього середовища, зменшують наслідки  ризиків та загроз, 

підвищують якість життя населення регіону. 

Економічна безпека регіону – це здатність регіональної економіки 

функціонувати в режимі розширеного відтворення, тобто стійкого 

економічного зростання, максимально забезпечувати прийнятні умови 

життя та розвитку особистості для більшості населення. Економічна 

безпека на регіональному рівні – це також спроможність економіки 

протистояти дестабілізуючій дії внутрішніх і зовнішніх соціально-

економічних чинників, а також не створювати загрози для інших елементів 

регіону та зовнішнього середовища. Економічна безпека регіону – це 

діапазон рівнів економічних і соціальних показників, у межах яких регіон 

протягом довготривалого періоду розвивається стійко [2]. 

У сучасному світі економічна безпека регіону стикається з багатьма 

проблемами:  

 проблема забезпечення владою економічної безпеки; 

 залежність внутрішнього ринку від зовнішніх чинників; 

 недостатньо розвинута система децентралізації; 

 не розвинена промисловість, яка характеризується наявністю 

ресурсної бази; 

https://rp.gov.ua/
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 недостатньо стійка фінансова система, яка б забезпечила 

економічну стабільність і розвиток регіону; 

 недостатність впровадження нових технологій, тобто не 

використовуються сучасні напрямки науково-технічного прогресу. 

Сучасні процеси економічного розвитку – глобалізація, 

регіоналізація, формування «нової економіки» – зумовлюють підвищення 

ролі регіонів окремих держав у системі світового господарства. 

Національні регіони сьогодні розглядаються як самостійні специфічні 

суб’єкти міжнародних конкурентних відносин. Водночас національна 

економічна безпека базується на гармонійному поєднанні інтересів 

держави та регіону, що забезпечує цілісність економічної системи країни 

[1]. Тобто найбільш вагома сучасна проблема – це недостатня 

компетентність влади, яка б забезпечила національну економічну безпеку , 

а отже і економічну безпеку регіонів.  

Бондаревська О.М. пропонує виділити на регіональному такі 

складові частини економічної безпеки, як мезоекономічна, виробнича, 

інвестиційно-інноваційна, фінансова, зовнішьоекономічна, соціальна, 

демографічна. 

Мезоекономічна безпека – це стан регіональної економіки, за якого 

досягається збалансованість мезоекономічних відтворювальних пропорцій.  

Виробнича безпека – це стан виробничої сфери регіону, за якого 

забезпечується максимально ефективне використання наявних виробничих 

потужностей, їх модернізація та розширене відтворення, зростання рівня 

інноваційності виробництва та підвищення рівня конкурентоспроможності 

регіональної економіки.  

Інвестиційно-інноваційна безпека – це рівень інвестування 

регіональної економіки, що забезпечує її розширене відтворення, 

раціональну реструктуризацію, технологічне переозброєння, інноваційний 

розвиток, здатність до сприйняття нововведень, стійкість до технологічних 

загроз.  

Фінансова безпека – це стан фінансової системи та бюджетних 

відносин, що забезпечує фінансову незалежність регіону, його 

самодостатність та стійкість із метою підтримання стабільного соціально-

економічного розвитку. 

Соціальна безпека – це стан регіональної економіки, який гарантує 

гідний і якісний рівень життя населення незалежно від віку, статі, рівня 

доходів.  

Демографічна безпека – це збалансованість демографічних інтересів 

суспільства й особистості, що забезпечує режим відтворення населення, 

його кількісний і якісний склад. 

Зовнішньоекономічна безпека – це стан відповідності 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання регіональним 

економічним інтересам, формування збалансованих зовнішньоекономічних 
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відносин, відсутність бар’єрів для їх реалізації. 

 Запропонована структура економічної безпеки охоплює основні 

економічні процеси, які відбуваються в регіоні, є оптимальною за 

складовими елементами та дає можливість розрахувати показники, вихідні 

дані яких доступні в територіальному вимірі [2]. 

Так як в Україні відсутні закони про процеси забезпечення 

економічної безпеки регіонів, а у Законі України «Про основи національної 

безпеки» не виділені окремі питання щодо регіональної безпеки, такі 

складові частини економічної безпеки дають змогу окреслити основні 

пункти, які необхідно виділити у законі. Також допоможуть органам  

влади обрати пріоритетні напрямки, розробити план дій, який забезпечить 

економічну безпеку кожній складовій. 

Отже  економічна безпека регіону розглядається як самостійна 

система для регіональних органів управління, хоча вона і є частиною 

національної безпеки. Влада контролює  забезпечення економічної безпеки 

регіону, таким чином, необхідно ввести новий закон про економічну 

безпеку регіонів, який буде містити в собі основні складові частини 

економічної безпеки як мезоекономічна, виробнича, інвестиційно-

інноваційна, фінансова, зовнішьоекономічна, соціальна, демографічна, які 

охоплюють основні економічні процеси, що відбуваються в регіоні. 
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КРАУФАНДИНГ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ 

Сьогодні світова практики при залученні інвестицій все більше 

розглядає інноваційні технології, серед яких: крауд-технології, коворкінг, 

бенчмаркінг. Крауд-технології (краудфандинг, краудсорсинг)  це 

актуальні і ефективні інструменти для вирішення завдань бізнесу із 

залученням широкого кола зацікавлених осіб. 

Термін «краудфандинг» утворений з двох англійських слів  «crowd»  

–  натовп, і  «funding»  –  фінансування, що в перекладі означає 

«фінансування натовпом» або «суспільне фінансування». Вважається, що 

термін краудфандинг з’явився одночасно з терміном краудсорсинг в  2006  

році і його автором є Джефф Хауі [1]. Тому вчені Петрушенко Ю.М., 

Дудкін О.В., Єлісєєва Л.В., Тульчинська С.О., Солосіч О.С., Голуб М.О. 

[24] одностайні в тому, що краудфандинг є складовою частиною поняття 
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краудсорсингу, під якими розуміють використання не лише фінансових 

ресурсів, а й креативного, творчого та іншого потенціалу широкого кола 

зацікавлених осіб. Головною відмінністю краудфандингу від 

краудсорсингу є те, що він не включає спільну творчість (колективні 

зусилля по створенню проекту), а орієнтований виключно на фінансування 

цільового проекту. 

Краудфандинг відбувається за допомогою створення спеціальних 

краудфандингових платформ (інтернет-платформ) та їх власників, що 

виступають посередниками між суб'єктами, які потребують фінансування 

(ініціатори проекту), і їх донорами або інвесторами (фінансування 

проектів). 

За результатами досліджень теорії та практики діяльності інтернет-

платформ виділяють наступні види краудфандингу залежно від 

особливостей винагороди. 

Перший вид краудфандингу  це краудфандинг без винагороди 

інвестору. Пожертви зазвичай є добровільними актами, зробленими на 

основі альтруїзму і без будь-яких зобов’язань для одержувача. Разом з тим, 

альтруїзм інвесторів має свої межі, що стримує можливості цього варіанту 

і звужує коло проектів, які можуть бути профінансовані таким чином. 

Найчастіше ця модель застосовується в соціальних, політичних, 

екологічних та медичних проектах. Варто зазначити, що до 2012 року цей 

напрям був домінуючим в рамках всього краудфандингу. В якості 

прикладів краудфандингових платформ, де використовується цей вид, 

можна привести Betterplace в Німеччині, «Godfundme» в США та Respekt в 

Австрії [5, с. 59]. Більша кількість діючих краудфандингових платформ в 

Україні відносять до цього виду. 

Другий, що активно розвивається на сучасному етапі та є 

найпоширенішим видом  краудфандинг з певною нефінансовою 

винагородою інвестору. Вважається, що цей вид краудфандингу є 

найбільш ефективним інструментом збору коштів на будь-які проекти, 

починаючи від креативних і закінчуючи складними технологічними 

продуктами. Окремим випадком схеми «нефінансової винагороди» є 

модель попереднього замовлення. Аналіз діяльності краудфандингових 

платформ показує, що матеріальна винагорода зазвичай представлена 

товарами або послугами для спонсорів (інвесторів), такими як різні носії 

інформації з аудіо- та відеозаписом, фотографіями, музичними треками; 

можливість отримувати інформацію з хмарного сховища файлів; технічні 

пристрої та ін. Найчастіше інвестори сприймають краудфандингові 

платформи в якості звичайного інтернет-магазину, що допомагають 

фінансувати технологічні продукти, але з відстрочкою доставки товару. 

Найуспішнішою платформою, яка працює за принципом нефінансової 

винагороди і, зокрема, пропонує модель попередніх замовлень, є 

платформа Kickstarter, яка тільки за 2015 рік зібрала 1,5 млрд дол, а в 2019 



149 

 

році подолала позначку в 4,2 млрд дол [6]. 

Третій вид краудфандингу  інвестиційний (акціонерний) з 

винагородою інвестору, який називають краудінвестингом. На сучасному 

етапі краудінвестинг функціонує у таких наступних моделях: роялті, 

краудлендинг і акціонерний краудфандинг. 

Модель роялті передбачає, що спонсор, крім нефінансових бонусів та 

різних заохочень, отримує частку від доходів або прибутку фінансованого 

проекту. Цей підхід активно практикується в сфері фінансування музики, 

розробки ігор, фільмів тощо. 

Краудлендинг (також вживається термін «народне кредитування»)  

метод онлайн-кредитування фізичними особами інших фізичних осіб або 

компаній через спеціально створені інтернет-ресурси. Цей метод 

практично не відрізняється від банківського кредитування, тільки замість 

одного позичальника автор проекту отримує кредитування від сотень або 

тисяч людей у вигляді мікрокредитів. Перевагою цієї форми 

краудфандингу для кредиторів виступають більш високі ставки та надання 

позики у дуже широкому спектрі галузей, а для позичальника - відсутність 

великого обсягу документації, низькі ставки і зручність отримання кредиту 

[7]. 

Обґрунтування застосування краудфандингу як інструмента 

розвитку регіонального інвестиційного потенціалу ґрунтується на 

перевагах, що враховують учасники краудфандингової угоди від 

економічної вигоди (розробник проекту отримує інвестиційні ресурси на 

його реалізацію; органи місцевої влади зацікавлені в пошуку інвесторів, 

отримуючи за це винагороду). Важливим індикатором оцінки значущості 

інвестиційного проекту краудфандингом є готовність різних груп суб’єктів 

підтримати й забезпечити можливість його реалізації. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ БРЕНДІВ 

МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

Результати аналізу молочного ринку України, який регулярно 

проводиться, починаючи з 1991 року, показують загальну тенденцію до 

уповільнення розвитку сфери виробництва молочних продуктів. Це 

пов'язано в першу чергу з деструктивними процесами в сфері економіки, 

постійною нестачею грошей на впровадження сучасних технологій, 

виробництво неякісної продукції. 

В Україні спостерігається спад молочного виробництва. У 2018 році 

в країні виробили 10064 тис. т молока. У 2018 році виробництво молока в 

Україні склало 10064 тис. т (на 1068,8 менше ніж у 2014 році та на 216,5 

тис. т ніж у 2017 році). Необхідно констатувати, що найбільший обсяг 

виробництва молока був у 2013 році 11488,2 тис. т (рис. 1.). 

Тенденція щодо скорочення виробництва молока особливо чітко 

простежується в останні кілька років. «Сирна війна» з Росією, призвела до 

перенасичення вітчизняного ринку сировиною. В результаті ціни на 

молоко різко впали, господарства масово зменшували свої стада, щоб 

скоротити удій молока. Тенденція до масового вирізання великої рогатої 

худоби збереглася в наступні роки, тільки ціна на молочну сировину 

почала зростати. У 2015 році виробництво молока скоротилося на 4,65% в 

порівнянні з попереднім роком. Таке зниження пояснюється, перш за все, 

тимчасовою окупацією Кримського півострова, куди регулярно 

здійснювалися поставки молочної продукції, а також «заморожуванням» 

молочного ринку в зоні проведення ООС. 
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Рис. 1 Динаміка виробництва та темпів зростання молока в Україні за 

2010-2018 рр. [1] 

 

Протягом 2018 року в Україні  найбільше було вироблено 

кисломолочні продукти (30%), на другому місці молока (22%), на третьому 

– сири (18%), інші 30% − це вершкове масло, сухі вершки та інше. 

Аналіз ринку молочних продуктів показує, що змінилися пріоритети 

в експорті. Тепер українські виробники постачають сухе молоко і 

вершкове масло. Ці продукти мають тривалий термін зберігання, тому їх 

можна експортувати в східні і африканські країни. 

Сьогодні в Україні переробкою молока займається більше 300 

підприємств, майже 80% ринку контролює 50 заводів, значна частина яких 

входить до складу великих холдингів [2]. Найбільшими виробниками 

молочної продукції в Україні є 20 компаній, які утримують сьогодні понад 

75% вітчизняного ринку молочної продукції. Вони разом виробляють за 

рік 1,1 млн. т молочної продукції. Серед виробників на вітчизняному ринку 

присутні дві великі французькі компанії – Danone (компанія «Данон-

Юнімілк») та Lactalis (компанія «Лакталіс-Україна»); російська «Вимм-

Билль-Данн» з її українським підрозділом «Вімм-Білль-Дан Україна»; 

міжнародний диверсифікований виробник молочних продуктів Milkiland, 

який веде бізнес на ринках країн СНД та ЄС, а також холдингова компания 

Milkiland N.V., яка зареєстрована в Нідерландах, а в Україні представлена 

молочним холдингом «Мілкіленд-Україна». При цьому відзначимо, що ці 

15 найбільших вітчизняних виробників реалізують свою молочну 

продукцію під 82-ма брендами, найпопулярнішими серед яких є 
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«Добряна», «President», «Тульчинка», «Простоквашино», «Фанні», «Біла 

лінія», «Ферма», «Вапнярка», «Молокія», «Галичина», «Premialle», 

«Яготинське для дітей» тощо [3]. Зрозуміло, що вихід на зовнішні ринки 

вітчизняної молочної продукції суттєво вплине на просування брендів на 

ринках. Цей позитивний момент у процесі «розкрутки» брендів не може не 

позначитись позитивно на конкурентоспроможності вітчизняних 

молокопереробних підприємств. 

Протягом останнього часу в Україні актуальним є патріотизм, 

популяризація національної культури та національних виробників, що 

забезпечує прихильність з боку споживачів та надає цінності створеним 

брендам. Для підприємств, які вже мають розвинений бренд, наприклад 

«Добряна», «Славія», «Простоквашино» та інші доцільним буде 

використання такого інструменту брендингу, як соціалізація бренда. Такий 

інструмент здатний створити взаємозв’язок, використовуючи підхід, що 

формує у бренда соціальну цінність для споживача, а саме підґрунтя 

довіри та задоволеності від покупки. Наприклад, можливе формування 

соціальної ідеї та реалізації її на упаковці молочної продукції. 
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ОБЛАСТІ 

Конкурентоспроможність підприємства з виробництва 

сільськогосподарської продукції визначається сукупністю показників, які 

характеризують досягнутий рівень їх розвитку для ефективного 

суперництва з виробниками аналогічної продукції. Конкуренція між 

національними виробниками сільськогосподарської продукції на 

внутрішньому ринку нерозвинена. Основною передумовою розвитку 

конкурентного середовища на рівні підприємств-виробників 

сільськогосподарської продукції є наявність певної їх кількості та 

виробництво такого обсягу продукції, який би забезпечував потреби 

споживачів. 

Сільське господарство має визначальне значення у досягненні 

продовольчої безпеки держави, а Миколаївщина володіє вагомим 

природно-ресурсним потенціалом – має 2 млн. га сільськогосподарських 

угідь, з яких 1,7 га ріллі, що становить 5% орної землі в Україні, і виробляє 

конкурентоспроможну як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках 

сільськогосподарську продукцію. В області в плодоносному віці 

налічується 5,0 тис. га виноградників та 3,5 тис. га плодово-ягідних 

насаджень [1]. 

Внесок області в загальнодержавне виробництво зернових культур 

складає 5-6%, соняшнику – 7% та більше 3% овочів, молока та яєць – 2,4%. 

Значну роль в розвитку економіки Миколаївської області відіграє 

агропромисловий комплекс, що визначає обсяги, пропозиції та вартість 

основних видів продовольства для населення, визначає стан і тенденції 

розвитку сільських територій. Земельні ресурси і кліматичні умови 

Миколаївщини обумовлюють високий потенціал виробництва продукції 

сільського господарства. Найбільш розвиненою галуззю сільського 

господарства є рослинництво. У 2016 році аграрними підприємствами 

Миколаївської області було вирощено 4,1% загальнодержавного обсягу 

виробництва зернових культур (у 2015р. – 4,8%); 8,5% – насіння 

соняшнику (8,4%); 5,3% – овочів (5,2%); 1,5% – плодів та ягід (1,6%); 15% 

– винограду (13,2%); вироблено 1,5% – м’яса у живій масі (1,6%); 3,3% – 

молока (3,2%); 1,8% – яєць (1,7%); 6% – вовни (5,4%). Натомість нижчим 

цей показник був по картоплі – на 54,3%, м’ясу (у живій масі) – на 44,2%, 

плодах та ягодах – на 42,6%, яйцях – на 33,6 відсотків [2]. 

На теренах Миколаївської області ефективно працюють такі передові 

підприємства сільськогосподарської галузі України, як група компаній 
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„Агрофьюжн‖, АП ―Благодатненський птахопром‖, СТОВ „Промінь‖, ВАТ 

„Зелений Гай‖, ПАТ „Коблево‖, фермерське господарство „Владам‖, ТОВ 

СГВП „Агрофлагман‖, СВК „Агрофірма „Миг-Сервіс-Агро‖, ТОВ „С-

Росток‖, ТОВ СВФ ―Агросоюз‖, ТОВ СП „Нібулон‖ та інші. 

За даними Головного управління статистики Миколаївської області 

загальний обсяг реалізації продукції рослинництва у 2018 році порівняно з 

попереднім роком збільшився на 1,76%. Упродовж 2018 р. аграрними 

господарствами області було продано 26734,2 тис.ц культур зернових та 

зернобобових, що на 0,05% менше рівня 2017 р. та на 1,72% більше, ніж у 

2011 р.. Збільшується обсяг виробництва соняшнику, так у 2018 році 

підприємствами реалізовано 10872,1 тис. ц, що більше за попередній рік на 

24,14% та за 2011 рік на 71,94%. Зменшення спостерігаємо буряку 

цукрового фабричного та картоплі. [3]. 

Аналізуючи середні ціни у 2018 р. на продукцію сільського 

господарства у порівнянні з 2015 р., можна констатувати їх підвищення на 

15%, зокрема на продукцію рослинництва – на 15,1%, тваринництва – на 

11,6% (рис.1). Серед видів рослинницької продукції зернові культури 

подорожчали на 19,3%, боби сої – на 18,5%, насіння соняшнику – на 

15,9%, насіння ріпаку й кользи – на 11,4%, продовольчі баштанні культури 

– на 10,7%, буряк цукровий фабричний – на 3,7%, культури овочеві – на 

2,8%. Подешевшали культури плодові та ягідні (на 18%), картопля (на 

17,8%), виноград (на 0,8%). 

Рис. 1 Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої 

підприємствами (2011-2018 роки), грн. за т 
За даними Головного управління статистики Миколаївської області [3]. 
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7,1%), боби сої (на 3,5%), насіння ріпаку (на 0,3%) [2]. 

Продукти рослинного походження в структурі експорту 

Миколаївської області займають найбільшу питому вагу 61,1%, а імпорту 

0,9%. За відповідний період до попереднього року експорт збільшився на 

22,9%, а імпорт 12,1% (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Товарна структура зовнішньої торгівлі Миколаївської області 

у 2018 році 

Код і назва товарів 

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

2017р. 

у % до 

загаль-

ного 

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

2017р. 

у % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Усього 2112586,3 111,2 100,0 740041,3 94,7 100,0 

Продукти рослинного 

походження 
1291253,0 122,9 61,1 6933,6 112,1 0,9 

06 живі дерева та інші 

рослини 
23,6 83,7 0,0 222,7 53,0 0,0 

07 овочі 8695,1 164,8 0,4 603,5 244,3 0,1 

08 їстівні плоди та горіхи 1188,1 151,6 0,1 634,9 47,0 0,1 

09 кава, чай 42,9 155,4 0,0 282,7 80,0 0,0 

10 зернові культури 1022934,1 121,3 48,4 301,0 63,3 0,0 

11 продукція 

борошномельно-круп’яної 

промисловості 

102,3 20,3 0,0 – – – 

12 насіння і плоди олійних 

рослин 
258211,1 128,6 12,2 4863,7 151,2 0,7 

13 шелак природний – – – 0,4 – 0,0 

14 рослинні матеріали для 

виготовлення 
55,8 521,5 0,0 24,7 268,5 0,0 

За даними Головного управління статистики Миколаївської області [3]. 

Слід зазначити, що зернові культури традиційно посіли перше місце 

в експорті області і забезпечили 48,4% його товарної структури. За даними 

Державної митної служби України, у 2018 році. 10 підприємствами 

експортовано зернових культур на загальну суму 1022934,1 тис. дол. США, 

що на 21,3 % більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. У 

структурі зернових 66 % становила кукурудза, 16 % – пшениця, 15 % – 

ячмінь, 3 % – інші зернові (сорго, просо і рис). Географія експортних 

поставок розширилася з 31 до 35 країн світу, серед яких 55 % експорту 

припадало на країни Азії , 27 % – на країни Африки, 18 % – на країни 

Європи. 

Отже, сьогодні для підвищення результатів від господарської 

діяльності в галузі рослинництва Миколаївської області необхідно 

удосконалювати маркетингову діяльність сільськогосподарських 

підприємств, а саме: раціонально використовувати наявні 

сільськогосподарські угіддя шляхом оптимізації структури посівних площ; 
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зміцнити матеріально-технічну базу аграрного сектору за рахунок 

кредитування та державної фінансової підтримки та впровадження 

енергозберігаючих технологій; впровадження новітніх технологій, нових 

сортів культур; запровадження комплексу організаційно-технологічних і 

фінансових заходів, спрямованих на ефективне використання зрошуваних 

земель, з метою зменшення залежності сільськогосподарського 

виробництва від несприятливих природно-кліматичних умов; активізувати 

діяльності суб’єктів ринкової інфраструктури через створення ефективної 

маркетингової мережі руху сільськогосподарської продукції від виробника 

до споживача, яка мала б забезпечити паритетність економічних інтересів 

виробників, переробників і кінцевих споживачів. 
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Крапивіна Д.А., аспірант, Миколаївський національний університет ім. 

В.О.Сухомлинського 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ МЕДІА ПЛАТФОРМ 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ  

Вивчення природи засобів масової інформації у поширенні 

інформації про важливі проблеми і про те, як люди дізнаються про 

проблеми, пов'язані з поточними подіями і як це впливає на стан економіки 

є базовим в створенні аналітичних прогнозів в різних сферах життя людей. 

Ефективність впливу медіа платформ на економічні процеси в регіонах 
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вивчено не достатньо та вона недооцінена у бізнесі та сфері державного 

управління. Інформаційно-маніпулятивні технології використовуються як 

вплив на населення через медіа платформи здебільшого лише у політиці. 

Аналізуючи потреби громадян можливо формувати смаки та уподобання.  

Засоби масової інформації впливають на те, як і що думають люди. 

Разом з цим, аудиторія може ігнорувати все, що сприймається в 

розважальних ЗМІ, тому що представлені сценарії не є буквально 

«правдивими», або тому що вони являють собою слабо організовані 

симуляції реальності. Це не стосується політичних ток-шоу. У цьому 

питанні економічні дебати в засобах масової інформації та їх вплив на 

економічну і політичну поведінку людей недооцінюються в порівнянні з 

аналогічними дослідженнями політичних або соціальних проблем. 

Людська природа за замовчуванням запрограмована бути соціально 

активною певною мірою. Згідно зі статистикою, опублікованою в Statista 

[2], в 2015 році близько 2 мільярдів користувачів використовували сайти і 

додатки для соціальних мереж. І з ростом використання мобільних 

пристроїв це число, ймовірно, перевищить позначку в 2,6 мільярда до 2018 

року.  

Медіа платформи дозволяють людям висловлювати різні думки про 

державне управління та реформи, а також допомагають формувати 

суспільну думку щодо змін. Вони можуть сприяти торгівлі, передавати ідеї 

та інновації через кордони. В цьому випадку медіа платформи також 

важливі для розвитку людського потенціалу. 

Швидке та повсюдне втілення соціальних медіа стимулюють 

розвиток сучасних технологій. Мислення населення найбільш піддається 

впливу зовнішніх факторів в умовах соціально-економічних ризиків. Саме 

таким зовнішнім фактором виступають медіа платформи. Коли наявної 

інформації не вистачає населення звертається до думки експертів. Така 

поведінка пояснюється в тому числі низьким рівнем фінансової 

грамотності, коли людям не вистачає знань для формування економічної 

поведінки.  

Засоби масової інформації (ЗМІ), будь то друковані, електронні або 

Інтернет – сьогодні вже не єдиний засіб, який допомагає інформувати 

людей. Попри те, що сучасні медіа платформи допомагають розважати 

громадськість, вони навчають та інформують людей про поточні події. ЗМІ 

сьогодні стали голосом нашого суспільства. Цифрові ЗМІ також сприяють 

взаємодії через соціальні, економічні, культурні, політичні, релігійні та 

ідеологічні кордони, забезпечуючи краще розуміння. Існує безліч медійних 

платформ, які більш красномовно стимулюють думки молодого покоління 

і інших верств нашого суспільства. Регіональні медіа платформи 

представлені передусім новинними інтернет-виданнями, чисельність 

аудиторії яких визначає рівень впливу на настрої населення та як похідну – 

дії та їх вплив на всі сфери життя на місцях та економічні процеси. 
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Реклама, яка подається у маси, формує уподобання аудиторії споживачів. 

Слід зазначити, що оцифровка контенту і даних, а також нові технології 

цифрового зв'язку відкрили нові можливості для того, де, коли, як і ким 

виконується робота. Це змінює характер трудових відносин в Україні та по 

всьому світу. Багато роботи тепер можна виконувати де завгодно і коли 

завгодно, завдяки наявності цифрових даних, високошвидкісного 

Інтернету та поліпшеним технологіям обміну повідомленнями, аудіо та 

відео. Окрім журналістів, сектор ЗМІ використовує різноманітний набір 

вмінь, таких як люди в галузі технологій та даних, які виробляють вміст 

для його багатоплатформної пропозиції, люди, що займаються рекламою, 

аналітично-експертний блок. 

Є кілька великих соціальних мереж, які існують вже десять або 

більше років, та користуються популярністю серед українців, такі як 

Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. 

Facebook найбільша соціальна мережа в світі і одна з найбільш 

широко використовуваних. Крім можливості спілкуватися з друзями та 

родичами, медіа платформа надає можливість отримати доступ до різних 

програм для онлайн-продажів, а також рекламувати свій бізнес, бренд і 

продукти за допомогою платних рекламних оголошень Facebook. У мережі 

Instagram зайнята велика частина бізнесу: за допомогою цього сервісу, 

залучаючи аудиторію новинних блогерів, приватні підприємці та компанії 

займаються реалізацією послуг та товарів онлайн. Twitter - сайт соціальної 

мережі дозволяє користувачам публікувати короткі текстові повідомлення 

(так звані твіти), що містять обмежену кількість символів (до 280), щоб 

донести своє повідомлення до світу.  

Медіа середовище працює в таких масштабах, які дозволяють 

підприємцям робити те, що вони не могли раніше. Наприклад, отримати 

доступ до набагато більшої клієнтської бази, ресурсів і досвіду, які жоден 

малий бізнес не міг би використовувати, використовуючи свої власні 

обмежені ресурси або час. Будь-яке рішення інвестувати, вести бізнес, 

входити або виходити з ринків, що приймає підприємець має бути 

зроблено виключно з незалежної рекомендації. Таким незалежним 

джерелом може виступати медіа платформа, регулюючи настрої в 

потрібному напрямку. 

Проаналізувавши дослідження VoxUkraine, Kyiv School of Economics 

та компанії Artellence в рамках Центру удосконалення економічної 

журналістики «Facebook та ЗМІ: Як українські медіа використовують 

соцмережу №1, а як Facebook змінює ЗМІ», К. Долженкова виділила три 

напрямки результату взаємодії та впливу соціальних мереж на 

журналістику: «соцмережі все частіше є джерелом новин у мейнстрим-

медіа (джерело контенту); медіа отримують доступ до аудиторії через 

соцмережі (створення контенту); медіа змушені підлаштовувати власний 

стиль та ритм подачі новин під соцмережі (зміна методів роботи)». [1] 
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Треба відмітити, що зростає інтерес і велика готовність урядів різних 

країн вирішувати складні проблеми, що зачіпають економіку, суспільство і 

управління. Ці проблеми, від підроблених новин до антиконкурентної 

практики, виявляються в додатках, сервісах і доменах доступу в інтернет-

економіці. Вони зустрічаються в різних секторах, регіонах і різних 

установах. Країни прийняли різні стратегії у відповідь. Деякі з них мають 

вищу терпимість до ризику домінування, якщо він також надає доступ в 

Інтернет і послуги, в той час як інші мають традиційно більш низьку 

тенденцію до регулювання. У той же час інші країни, такі як країни 

Європейського союзу, мобілізують узгоджені міжвідомчі заходи 

реагування, які часто охоплюють конкуренцію, захист споживачів, і 

регулятори захисту даних. Аналогічним чином, різні групи зацікавлених 

сторін також зосереджені на різних питаннях, що стосуються домінування. 

Список використаної літератури 

1. Долженкова К. Особливості ефективної взаємодії соціальних мереж та 

українських інтернет-ЗМІ [Електронний ресурс] / Катерина Долженкова // – 2017. – 

Режим доступу: 

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/nmc.nd/student_nauka/2017-

2018/roboty_peremozhciv/suchasn-zhurn.pdf  

2. Statista. Number of social media users worldwide from 2010 to 2021 [Електронний 

ресурс] // – 2018. – Режим доступу:  https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-

worldwide-social-network-users/  

3. Іртищева І.О., Крупіца І.В. Управління інституційними змінами в умовах 

соціалізації національної економіки. Миколаїв: НУК ім. адмірала Макарова, 2014. – 

172с. 

4. Іртищева І.О., Войт Д.С., Павленко Г.М., Архангельська А.-М.І. Моніторинг 

рівня соціально-економічного розвитку України та її регіонів. Вісник ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2019. – № 2. – С. 406-414. 

 

 

Курбала Н.В., к.е.н, доцент, м. Дніпро, ДНУ ім. О.Гончара 

РОЛЬ БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Актуальність проблеми. Новітня історія найпоширенішої форми 

бізнес-асоціацій - Торгово-промислової палати України розпочинається з 8 

січня 1973 року рішенням Ради міністрів Української РСР. На поточний 

момент українська ТПП функціонує згідно з Законом Верховної Ради 

України „Про торгово-промислові палати в Україні‖. Палати – це членські 

організації, що представляють ділові співтовариства, які складаються із 

підприємств та приватних осіб – підприємців, загальною метою яких є 

захист та сприяння розвитку бізнесу. Особливої актуальності напрям 

позиціювання ТПП та інших бізнес-асоціацій набуває в умовах 

лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків та інтеграції країни в систему 

світового господарства через членство в міжнародних економічних 

організаціях та участь в регіональних інтеграційних об'єднаннях. 

Матеріали і методи досліджень. Питання створення бізнес-асоціацій 

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/nmc.nd/student_nauka/2017-2018/roboty_peremozhciv/suchasn-zhurn.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/nmc.nd/student_nauka/2017-2018/roboty_peremozhciv/suchasn-zhurn.pdf
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
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як у специфічних сферах співробітництва, так і універсальних 

розглядаються в роботах вітчизняних і закордонних вчених і фахівців в 

області стратегічного менеджменту, кібернетики і моделювання. Найбільш 

відомі роботи в цій області опублікували наступні автори: Альперович М., 

Ансофф И., Вінников А., Глушков В., Гриньов О., Дорошева С., Друкер П., 

Захарченко Н., Кліланд Д., Мальцев В., Мільнер Б., Середа Ю., Тридед А., 

Чижиков Г.Д. та інші. Діяльність більшості національних ділових 

асоціацій є теоретично не обґрунтованою, а й іноді практично не 

виправданою. Хаотичне використання закордонного досвіду час від часу 

дає випадкові позитивні результати, але в більшості випадків не приносить 

жодної користі підприємствам та підприємцям – учасникам таких 

об'єднань [2, с. 54]. Хоча діяльність торгово-промислових палат і є більш 

менш формалізованою по певному колу питань, що сформували основу її 

діяльності згідно із торговими звичаями в міжнародній торгівлі, але все ж 

таки бракує теоретичних підходів до обґрунтування нових видів 

діяльності, особливо в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Метою дослідження є ідентифікація практичного простор 

урозповсюдження основних функцій підтримки та визначення фокус-

центрів докладання зусиль торгово-промислових палат та інших 

неурядових утворень в напрямі сприяння розвитку національного бізнесу в 

умовах лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків. 

Результати дослідження. Створення ефективної національної 

системи управління інтеграційними процесами як на адміністративно-

політичному рівні, так і неформальному ринковому, визначається 

можливою (бажаною) глибиною та вектором економічної інтеграції. 

Глибина економічної інтеграції залежить від безлічі моментів, що умовно 

можна розділити на умови і чинники. Умови – це параметри, що 

створюють сприятливий клімат для зближення національних економік. 

Позитивними умовами звичайно виступають загальне культурно-мовне 

середовище, компактне територіальне розміщення країн, збіг зовнішніх 

цілей або наявність загальних погроз. Чинники – це параметри, що 

зв'язують сектори національних економік у стійкі міжнаціональні системи.   

Головним чинником економічної інтеграції є тіснота однієї або 

декількох форм економічних відносин між групою країн, причому тіснота 

зв'язків між кожним суб'єктом інтеграції повинна бути приблизно 

однаковою, тому що в іншому випадку учасники економічного блоку 

одержать непропорційні вигоди від лібералізації відносин. Власне, світова 

практика підтверджує цю тезу тим, що з усього різноманіття інтеграційних 

об'єднань у світі найбільш ефективними є ті, у яких спостерігається 

зазначена тіснота. Так, обсяги взаємних торговельних і інвестиційних 

операцій у рамках ЄС для кожної країни складають більш 80 %, у рамках 

НАФТА цей показник для Канади і Мексики відзначається на такому ж 

рівні, для США - менше, але якщо брати до уваги фізичні обсяги операцій, 
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то вони значно перевищують внутрішні європейські. Не менш важливим 

чинником є характер взаємозалежності національних економік, що 

розкривається через ідентичність (однорідність), або 

взаємодоповнюваність національних економічних пропорцій країн-

учасниць блоків.  

Явище міжнародної економічної взаємозалежності на сучасному 

етапі стало загальновизнаним феноменом, з яким не можуть не рахуватися 

політики і економісти. В розумінні цієї категорії немає повної ясності. 

Намагаючись сформулювати визначення міжнародної економічної 

взаємозалежності, дослідники часто йдуть шляхом зіставлення 

взаємозалежності з родинними поняттями обопільної залежності, 

взаємозв'язку тощо  

Загальність взаємозалежності виникає з загальності взаємодії і 

пов'язаних з нею відносин причинності. Взаємодія складає причину і 

спосіб існування світу. Світ утворюється взаємодією взаємодій. Залежність 

можна розглядати як властивість об'єкта, що виступає в ролі наслідку, 

тобто об'єкта, що піддається впливу. Протилежністю залежності є 

впливовість, що характеризує властивість об'єкта, що виступає в ролі 

причини, об'єкта, що робить вплив.  

В процесі взаємодії між собою, елементи світу утворюють системи. 

У світі постійно йде процес структуризації взаємодій, у ході якого 

з'являються нові і зникають колишні системи (держави, союзи держав, 

ТНК). Взаємодія елементів і їхнє об'єднання в системи відбувається на 

основі тотожності їхніх сутностей. У міжнародній економічній сфері 

спостерігається тотожність економічних інтересів господарських суб'єктів, 

країн. Тотожність інтересів приводить до відносин як притягання 

(співробітництва), так і відштовхування (конкуренції). І в тому і в іншому 

випадках між національними економіками виникають відносини взаємодії 

і взаємозалежності, які можна класифікувати прямі і непрямі, засновані на 

відносинах притягання або на відносинах відштовхування, конструктивні 

(ті, що ведуть до взаємодії більш високого рівня) і деструктивні (ті, що 

розладнують існуючі взаємодії), відновлювані і ті, що втрачаються, істотні 

і несуттєві, постійні і змінні, регулярні і спонтанні, замінні й унікальні.  

Взаємодія, що відбулася, породжує відносини реальної (фактичної) 

взаємозалежності, відкладена – ідеальної (можливої) взаємозалежності. 

Ідеальна взаємозалежність впливає на поведінку суб'єкту, на його реальну 

взаємодію з навколишнім світом [1, с. 11]. На практиці під терміном 

―залежність‖ звичайно розуміють саме відносини ідеальної залежності, 

засновані, наприклад, на погрозі застосування сили чи на обіцянці яких-

небудь вигод. Так, проявом ідеальної взаємозалежності для України і буде 

загроза використання проти неї протекціоністських заходів. Відносини 

залежності утворюються між національними господарствами тоді, коли 

вони залежать одне від одного: 
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1) по невеликій кількості надзвичайно важливих аспектів; 

2) по численних і незначних аспектах за високої інтенсивності 

самої взаємодії. 

Для першого випадку характерною є подібна економічна структура 

(рис. 1 А), для другого – взаємно доповнююча економічна структура двох 

держав. (рис. 1 Б). 
А.  

Явище взаємодії подібних економік за великою 

кількістю каналів неістотної залежності 

Б.  

Явище взаємного доповнення економік за 

одним каналом істотної залежності  

  

Елементи національної економіки країни 1 Елементи національної економіки країни 1 
          

          

 

 

 

          

          

Елементи національної економіки країни 2 Елементи національної економіки країни 2 

 

Рис. 1. Види каналів міжнародної взаємозалежності. 

 

Отже, при оцінці значення того чи іншого каналу взаємодії для 

взаємозалежності систем варто враховувати, по-перше, силу цієї 

конкретної взаємодії і, по-друге, роль взаємодіючих елементів у своїх 

системах. 

За інших рівних умов більший ефект залежності дають несподівані 

зміни в сталих взаємодіях чи раптове утворення нових зв'язків. Головну 

роль тут відіграє внутрішня інерція національної економіки, що визначає 

здатність її реагування на зовнішні впливи, а також можливості 

зовнішнього маневру, що визначаються унікальністю зв'язків, які 

змінилися чи утворилися. 

На практиці всі країни мають ситуацію, що відображає ті чи інші 

пропорції поєднання двох типів міжнародної взаємозалежності – 

ідентичності та доповнення. 

В міжнародних відносинах в діалектичній єдності розвиваються дві 

тенденції – доцентрова і відцентрова. Доцентрова полягає в подальшій 

консолідації міжнародних господарчих зв'язків, спробах розвинутих країн 

виробити механізм економічної і політичної координації. Відцентрова 

тенденція полягає в тому, що зберігається і поглиблюється суперництво 

між головними конкурентами на світовому ринку, знов і знов 

здійснюються спроби зміцнити свої позиції шляхом використання 

протекціоністських заходів. 

Нерівномірність економічного і політичного розвитку постійно 

синтезує імпульси, які протиставлять одне одному як окремі держави, так і 
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утворювані ними блоки та угруповання. В той же час діють могутні сили, 

які диктують необхідність пошуку нетрадиційних шляхів і засобів 

подолання, чи, хоча б тимчасового розв'язання, цих суперечливостей. 

Наявність спільних завдань і цілей, зростаюча взаємозалежність 

посилюють об'єднувальні тенденції і процеси як серед розвинутих країн, 

так і серед країн, що розвиваються. 

Співвідношення відцентрової і доцентрової тенденції з боку окремої 

країни визначатиметься структурою національного бізнесу за ознакою 

концентрації капіталу.  

Прагнення абсолютного регулювання світового господарства і 

підпорядкування інтересів окремих національних формувань імперативам 

взаємозалежності властиво, перш за все, групам, які пов'язані із 

зовнішньополітичними і зовнішньоекономічними операціями і 

транснаціональним капіталом. 

Цілі великих компаній у деяких випадках розходяться з прагненнями 

тих верств суспільства, що пов'язані із виробництвом, орієнтованим 

переважно на внутрішній ринок. Ці групи, до яких відносяться малий та 

середній бізнес, є носіями протекціоністських настроїв і зберігають 

чималий вплив на процес прийняття рішень в центрах влади. Але 

поступово виділяється чималий сектор невеликих підприємств, що 

виробляють товари та послуги за новітніми технологіями, які здатні 

конкурувати не лише з великими компаніями на внутрішньому ринку, але 

можуть ефективно продавати свої товари на зовнішніх ринках. Крім цього 

в інших країнах з перехідними економіками формуються аналогічні 

сектори бізнесу, які можуть доповнити національні в системі виробничої 

кооперації [3, с. 85].  

Саме такі відносини є відносинами ідентичності між національними 

економіками та підпадають під основні функції діяльності бізнес-

асоціацій, які мають за мету сприяння бізнесу. Власне відносини типу 

ідентичності між суб'єктами малого та середнього бізнесу не регулюються 

якимсь особливим чином загальнодержавними нормативними актами через 

їх розмаїття. Ці контакти не можуть привернути увагу центральних урядів 

через існування іншого типу контактів - контактів доповнення, в яких 

криється залежність національної економіки від певних економічних 

зв'язків. Отже регулювання подібного роду контактів потребує, перш за 

все, таких видів адміністрування, як інформаційна та консультаційна 

підтримка, реклама, просування інтересів національних виробників на 

зовнішніх ринках та інших, - тобто таких форм регулювання, які 

дозволяють сконцентрувати зусилля багатьох суб'єктів бізнесу з 

використанням ресурсу ТПП або іншої бізнес-асоціації з подальшим 

зниженням витрат окремої бізнес-одиниці на означені види діяльності. 

Висновки. В результаті дослідження розкрито підходи до визначення 

ролі і місця бізнес-асоціацій в процесі інтеграції країни до світового 
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господарства або утворення регіональних об'єднань з урахуванням 

характеру залежності національної економіки від зовнішньоекономічних 

зв'язків з окремими країнами та світовим господарством в цілому а також 

структури національного бізнесу з позицій концентрації капіталу. 
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Мальцев М. М., к.е.н., Яковцев С., аспірант, Котенко В., аспірант, 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

КОНЦЕСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 

В усьому світі спостерігається рух до приватизації чи приватного 

управління державними послугами, як у промислово розвинених, так і в 

країнах, що розвиваються. Ця тенденція особливо помітна в портовому 

секторі, де за останні кілька років суттєво збільшилися вимоги до тендерів 

про введення приватного управління до портів, які раніше перебували під 

контролем уряду або іншого державного органу. 

Багато урядів безпосередньо або опосередковано беруть участь у 

розвитку портів. Вони часто використовують аргумент «полюса 

зростання» для обґрунтування прямого фінансування базової 

інфраструктури порту. Це обґрунтування полюсу зростання випливає з 

переконання, що інвестиції в портові активи мають сильний прямий і 

непрямий мультиплікаційний ефект на всю національну економіку і, крім 

того, що зобов'язання державних ресурсів є необхідними для заохочення 

спільного інвестування комерційним і промисловим секторами. Таким 

чином, ці сектори стимулюються робити інвестиції, які вони б не робили за 

відсутності державних інвестицій у портову інфраструктуру. Однак 

визначення причинно-наслідкових зв'язків між державними інвестиціями 

та конкретною комерційною діяльністю та інвестиціями є важким і часом 

спекулятивним.  

На сьогодні існує певна тенденція вирівнювання державних і 

приватних інтересів, що за останні роки призвело до зменшення ролі 

урядів у портовій промисловості. Повна відсутність участі громадськості в 

портовому секторі, однак, залишається винятком, обмеженим переважно 

спеціалізованими портами та терміналами. Коли уряди намагаються 

збільшити національний економічний добробут через розвиток портів, 
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вони можуть обрати одну з двох окремих нормативних рамок: систему 

заміщення ринку або рамку суспільних інтересів. Прагнучи підвищити 

економічний добробут, уряди можуть спробувати усунути ринкові 

недоліки та захопити неринкові зовнішні ефекти в рамках відповідних 

інженерних та оспорюваних операцій. Альтернативно, вони можуть 

переслідувати чіткі цілі, розроблені шляхом публічних консультативних 

процесів, призначених для визначення попиту на суспільні блага. Що 

стосується рамки ринкової взаємодії, першочерговим завданням уряду є 

виявлення та усунення ринкових недоліків і антиконкурентної поведінки 

або регулювання її небажаних наслідків. Звідси випливає, що однією з 

цілей державної політики має бути створення конкурентних ринкових 

структур для портових послуг та управління конкурентною поведінкою. 

Це може бути досягнуто шляхом ліцензування, лізингу, концесії або інших 

методів, спрямованих на забезпечення ефективного розподілу ресурсів. У 

більшості країн з ринковою економічною політикою слідує ринковий 

сурогатний погляд. 

Необхідність певної форми державного втручання на ринках 

портових послуг пов'язана з унікальними економічними характеристиками 

морських портів, деякі з яких, як правило, роблять їх природними 

монополіями [1,2]: 

 Надання портових послуг тягне за собою великі фіксовані 

витрати і низькі граничні витрати. Граничні вигоди, пов'язані з 

використанням портових послуг, перевищують граничні витрати на 

надання цих послуг. 

 Відносно велика, мінімальна початкова потужність базової 

інфраструктури необхідна з технічних причин. 

 Інфраструктура часто є неподільною і, як наслідок, збільшення 

потужності інфраструктури може бути реалізовано лише в «квантах». 

 Як початкове будівництво, так і розширення порту вимагають 

великих обсягів капіталу. Як наслідок, необхідність розвитку базової 

портової інфраструктури (наприклад, морських замків, хвилерізів, 

причальних стін та магістральних доріг) одночасно створює великі 

операційні втрати капіталу та позбавляє можливості інвестування 

внаслідок недостатнього використання потужностей на попередніх етапах 

життєвого циклу проекту. 

 Тривалість життя інфраструктурних портів часто перевищує 

часовий горизонт, прийнятний для приватних інвесторів та комерційних 

банків. 

 Основна інфраструктура порту є нерухомою і має декілька 

альтернативних варіантів використання. 

Цей набір характеристик є основною причиною фінансової участі 

урядів у проектах будівництва та розширення порту. Аналіз діяльності 

портів доводить, що порти та міста, частиною яких вони є, взаємодіють у 
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багатьох аспектах: економічному, соціальному, екологічному та 

культурному. Будь-який процес реформування порту повинен враховувати 

зв'язки між цілями міста та цілями порту. Транспортна інтеграція - плавна 

передача вантажів і обладнання з наземних систем на воду - є важливою 

портовою функцією, але вона не відбувається ізольовано. Вузол морського 

порту в рамках мультимодальної транспортної системи часто асоціюється з 

розвитком міського центру і породжує значну зайнятість, промислову 

діяльність, національний і регіональний розвиток. 

Таким чином, оптимально та ефективно вибудуваний механізм 

концесії є засобом розбудови не тільки неприбуткових проблемних 

підприємств, але й таких, що працюють рентабельно, але ресурсів яких не 

вистачає для реалізації масштабних інвестиційних проектів розвитку.  

Для цілей визначення активу «права власності, оренди, випадкового 

використання» тощо, корисно розмежувати портові активи на три 

категорії: 1) довговічна інфраструктура високої вартості (наприклад, 

хвилерізи, канали і поворотні басейни), в яких додаткові вигоди можуть 

призначатися лише довільним користувачам; 2) довговічна інфраструктура 

високої вартості (наприклад, причали та термінали), для яких додаткове 

використання та користь можуть бути розподілені різними способами і 

призначені для систем дискретного надання послуг; та 3) надбудова та 

обладнання, використання яких чітко пов'язане з конкретними 

користувачами та конкретними системами надання послуг. 

Значна частина підготовки до портової інституційної реформи 

передбачає: 

 Визначення найважливіших основних публічних функцій та 

громадських обов'язків, які визначатимуть роль національних та місцевих 

органів державної влади, відповідальних за портовий сектор. 

 Визначення активів, необхідних для підтримки кожної функції 

та категорії послуг, оцінювання адекватності цих активів та визначення 

того, які послуги та пов'язані з ними активи повинні об'єднуватися разом і 

які серед них пропонувати приватним інвесторам або операторам. Такий 

функціональний перерозподіл надає можливості удосконалити взаємодію 

приватного та державного сектору щодо надання портових послуг. 

Сприятиме надходженню додаткових інвестицій та зниженню ризику.  

Управління ризиками передбачає ряд кроків. Виходячи з підходу, що 

застосовується багатьма фінансовими установами для фінансування 

проектів з обмеженим або відсутнім регресом, виокремлено наступні 

кроки [3]: 

 Ідентифікація ризику. 

 Поділ ризиків з портовою владою, державою або іншими 

державними органами, де це виправдано або можливо. 

 Обмін ризиками з партнерами (наприклад, спонсорами, 

клієнтами, постачальниками або субпідрядниками). 
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 Скорочення впливу залишкового ризику (або ймовірність його 

виникнення). 

 Скорочення або обмеження наслідків залишкових ризиків 

(наприклад, використання страхування або нарахування). 

 Коригування очікуваної норми прибутку відповідно до ступеня 

залишкового ризику. 

Два положення повинні застосовуватися в ситуаціях, коли діяльність 

оператора являє собою делеговане управління державною службою. По-

перше, скорочення глобального ризику проекту (і, отже, вартості проекту) 

вимагає належного розподілу ризику. Розподіл ризиків між концесіонером 

та концесіонером, з одного боку, та різними спонсорами та кредиторами, з 

іншого, повинен ґрунтуватися на аналізі, призначеному для визначення та 

розподілу ризиків для тих сторін, які можуть виконувати їх найкраще (з 

найменшим негативним впливом). По-друге, будь-які ризики, виділені 

оператору, відображатимуться у вимогах до більш високого прибутку, з 

точки зору рівня або тривалості, з наслідком збільшення вартості наданих 

послуг. Отже, в інтересах концесійного органу обмежувати, наскільки це 

можливо, зайве накладення ризиків на оператора, коли оператор не в змозі 

керувати ними. Іншими словами, небажано примушувати оператора 

здійснювати ризики, які державний сектор зможе здійснювати за нижчою 

ціною. 

Вигоди можуть теоретично впливати на всіх національних 

економічних агентів, які так чи інакше пов'язані з виробництвом, збутом, 

транспортом і обробкою товарів, що проходять через відповідний порт. 

Більшість традиційних методів ґрунтуються на аналізі майбутнього 

грошового потоку для визначення періоду концесії, але або ігнорують 

потенційні значення або ризики, які можуть виникнути протягом терміну 

життя проекту. Вважається, що проект є інвестиційним лише тоді, коли 

чистий грошовий потік проекту досягає очікуваного прибутку 

концесіонера;  таким чином, час, що задовольняє умові, є періодом 

концесії проекту. Період концесії проекту також повинен відповідати 

вимогам уряду, щоб проект все ще можна було експлуатувати протягом 

періоду після передачі.   

Доцільно використання різних методів розрахунку в залежності від 

ситуації [4]: (1) розрахунок періоду концесії з урахуванням вартості 

опціону та коефіцієнта розподілу, враховуючи, коли ціна фіксується;  (2) 

розрахунок періоду концесії тільки з державною гарантією без частки 

вартості опціону;  (3) розрахунок ціни з урахуванням вартості опціону та 

коефіцієнта розподілу при встановленні періоду концесії;  та (4) 

розрахунок ціни тільки з державною гарантією без частки вартості 

опціону, коли період концесії є фіксованим.  Розміщення вартості опціону 

та належного ризику між урядом та концесіонером може також уникнути 

спорів і сприяти співпраці. 
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Концесія як форма державно-приватного партнерства для розвитку 

морських портів є фундаментальною частиною будь-якої зростаючої 

економіки, яка охоплює третину загальної кількості інвестицій, що 

надходять сьогодні в такі економіки в усьому світі, і Україна повинна 

враховувати цю тенденцію і використовувати цей інструмент  залучати 

кошти та розвивати економіку. 

Така система потребує постійного моніторингу, пошук оптимальних 

рішень проблеми та ефективного перенастроювання елементів і процесів 

для їх своєчасного вирішення. Систематичний моніторинг та оцінка, згідно 

з узгодженими критеріями з використанням об'єктивних даних, дасть 

можливість визначити відхилення від узгодженої програми або плану дій 

та своєчасно вжиті відповідні коригувальні дії.   

Таким чином, запровадження в діяльність морських портів механізму 

сприятиме: 

 Залученню зовнішніх інвестицій та створення надійних 

довгострокових грошових потоків. 

 Стимулюванню інновації в різних функціональних областях, 

щоб гарантувати довгостроковий баланс між витратами та доходами, 

особливо коли вони стикаються з інноваціями операторів терміналів, 

користувачів порту, конкуруючих портів та операторів внутрішніх 

територій. 
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кораблебудування ім. адмірала Макарова 

КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: 

КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 

В філософії термін «культура» є одним із найпоширеніших понять. 

Ми часто використовуємо даний термін в діловому і повсякденному 

спілкуванні та наукових дослідженнях. При цьому в світовій науковій 

літературі налічується більше п’яти сотень різних визначень поняття, що 

свідчить про досить складний характер даної категорії та пильну увагу 

дослідників до проблем, пов’язаних з культурою.  

Етимологічно термін «культура» походить від латинського слова 
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cultivire – обробляти, опрацьовувати, вдосконалювати, поліпшувати. З 

часом поняття «культури» стало більш загальним і змістовним. Так, можна 

сказати, що культура – це все те, що створене людством, тобто «друга 

природа», надбудована над природою натуральною.  

З точки зору філософії культура пояснюється як історично розвинена 

система створених людиною матеріальних і духовних цінностей, 

соціокультурних норм, способів організації поведінки і спілкування, а 

також обумовлений способом матеріального виробництва процес розвитку 

суттєвих сил людини [1, c. 25]. Поняття культури характеризує 

особливості свідомості, поведінки, діяльності людей у конкретних сферах 

життя суспільства – культура праці, спілкування, побуту, політична тощо.  

В Законі України «Про культуру» визначено, що культура – це 

сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти, 

нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, 

що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, 

культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає 

рівень розвитку цієї спільноти [2]. В даному випадку варто підкреслити, 

що культура включає надбання науки і освіти та відображає історично 

визначений рівень розвитку суспільства, здібностей людини, виражений у 

темах і формах організації життя й діяльності людей, а також у 

створюваних ними матеріальних і духовних цінностях [3, с. 3]. Відносно 

підприємства як спільноти людей, які об’єднують свої зусилля для 

досягнення певної мети, його культура виражається у їх діях і взаємодії, 

результатах і способах досягнення мети. А, отже, суттєво, хоча і неявно, 

визначає ефективність функціонування і розвитку. 

Культура створює та визначає цінності суспільства, його ідеали, які 

набувають світоглядної спрямованості. В сучасних визначеннях поняття 

«культура» виявляється в тому числі, в її розумінні як ціннісного 

відношення до реальності. Як сукупність уявлень про ідеали та цінності 

культура охоплює різноманітні сфери суспільного життя. В той же час 

культурні цінності як моральні та світоглядні орієнтації виконують 

регулюючу роль в житті людини та соціуму. 

Зміст і структура категорії «культура» досить складні і тим 

пояснюють її «пограничний» характер. Це визначає і пояснює науковий 

інтерес до вивчення культури в різних галузях знань як економіка і 

менеджмент. Внутрішню місткість змісту культури складають предметні 

результати діяльності людей, знання, здібності, навички, морально-

естетичних запити, відображені в діяльності [2, с. 3].  

З огляду на вище сказане, ми можемо оперувати такими поняттями 

відносно підприємства як, наприклад, «організаційна культура» або 

«корпоративна культура», тому, що у кожного підприємства є свої цінності 

і ідеали. Таку ж думку висловлює М.М. Надейко стосовно організаційної 

культури, стверджуючи, що організації, якими є підприємства, мають свою 
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культуру на кшталт культури націй [4].  

Поняття «корпоративна культура» з’явилося на початку 20-х років 

минулого століття в практиці управління персоналом підприємства. Його 

зміст полягав в створенні комфортних трудових, соціальних, побутових, 

психологічних та інших умов для персоналу компаній з метою підвищення 

ефективності праці. Наразі корпоративна культура трактується значно 

ширше – як певна ідеологія, система традиційних взаємин (постійних 

заходів) щодо зовнішнього оточення і внутрішнього середовища [5].  

Будь-яке підприємство – це, в першу чергу, соціальна одиниця, 

колектив людей різної кваліфікації, пов’язаних певною соціально-

економічною метою й інтересами, для якої отримання прибутку є основою 

для задоволення потреб (як матеріальних, так і духовних) усього 

колективу. Поведінка кожного працівника і всього колективу щодо 

досягнення мети діяльності визначається існуючими цінностями та 

ідеалами, які складають суть корпоративної культури підприємства. Етичні 

і моральні принципи економічних суб’єктів, які виражаються в таких 

неекономічних поняттях як довіра партнерів, клієнтів, інвесторів, 

мотивація на сумлінне виконання обов’язків тощо, є важливими 

чинниками економічного життя суспільства, оскільки для людей 

характерними є моральні, релігійні і естетичні якості.  

Корпоративна культура відображатиметься у всіх сферах діяльності 

підприємства – організації виробництва, умовах праці, управлінні, 

діловому спілкуванні та співпраці з партнерами, клієнтами, 

постачальниками, інноваційній діяльності і т.ін. Звідси випливає 

необхідність формування такої корпоративної культури, яка б дозволяла 

мобілізувати зусилля всіх і кожного при вирішення будь-яких – від 

найпростіших до самих складних, задач і спрямовувати їх на головне – 

досягнення єдиної загальної визначеної мети діяльності підприємства.  

Проте на шляху досягнення поставленої мети діяльності 

підприємства завжди будуть ставати певні загрози і ризики. Протистояти 

їм покликана система корпоративної безпеки, метою якої є досягнення 

корпоративних інтересів завдяки ефективному використанню наявних 

ресурсів та здатності протистояти загрозам, що, в свою чергу, уможливлює 

формування безпечних умов сталого розвитку підприємства і, як результат, 

– досягнення цілей його діяльності.  

У системі корпоративної безпеки підприємства головну роль 

відіграють суб’єкти безпеки, якими є керівництво або створений на 

підприємстві підрозділ забезпечення безпеки та зовнішня організація 

(аутсорсинг безпеки), яка відповідає за організацію забезпечення 

корпоративної безпеки на підприємстві. Незалежно від варіанту, обраного 

підприємством, левова частка відповідальності за рівень корпоративної 

безпеки покладається на її суб’єктів.  

Структуру корпоративної безпеки складають фінансово-економічна 
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безпека, техніко-технологічна безпека; інтелектуально-кадрова безпека; 

організаційно-управлінська безпека; інформаційна безпека; силова 

безпека; екологічна безпека; інтерфейсна безпека [6, 7, 8]. Будь-яка з 

складових корпоративної безпеки забезпечується спільними зусиллями 

певної частини персоналу підприємства, тобто, залежить від рівня 

корпоративної культури, адже саме нею визначається ставлення персоналу 

до виконання своїх обов’язків.  

Окрім того, особливу увагу хочемо звернути на інтелектуально-

кадрову складова корпоративної безпеки, суть якої в досягненні високого 

кваліфікаційного рівня персоналу, забезпечення сприятливого морально- 

психологічного клімату в колективі, розвиток креативного мислення та 

творчого підходу працівників; організаційно-управлінську, що передбачає 

гарантування законних прав та інтересів акціонерів, забезпечення 

рівноваги впливу між учасниками корпоративних відносин, підвищення 

прозорості корпоративного управління та запровадження і дотримання 

правил раціонального менеджменту та належного контролю; інтерфейсну 

безпеку корпоративної системи, яка відображає надійність взаємодії з 

економічними контрагентами. Ці складові найбільш тісно пов’язані з 

рівнем корпоративної культури – від неї залежать і певним чином її 

визначають.  

Забезпечення корпоративної безпеки повинно починатися з моменту 

започаткування бізнесу і мати неперервний характер, оскільки безпека 

корпорації – це постійний процес, а не кінцевий продукт. А оскільки 

високий рівень корпоративної безпеки, як і будь-які інші результати 

діяльності, досягається колективними зусилями, він тісно пов’язаний з 

рівнем корпоративної культури і цілями діяльності підприємства. Звідси 

випливає, що варто на підприємстві в системі корпоративної культури 

формувати і особливе ставлення до процесів забезпечення корпоративної 

безпеки, тобто, формувати безпекову корпоративну культуру.  

Безпекова корпоративна культура – це складова корпоративної 

культури, яка виявляється у формі безпекового мислення як цінності та 

безпекової поведінки як норми у відносинах для збереження цілісності 

організації [9, c. 41]. Безпекове мислення визначає такий прийнятний у 

трудовому колективі спосіб мислення, який спонукає до створення 

сприятливих умов для розвитку. Безпекова поведінка – це правила, якими 

керується персонал в своїй діяльності з метою примноження результатів, 

забезпечення гідних умов для подальшого розвитку підприємства, 

збереження його цілісності. 

Безпекова корпоративна культура на нашу думку повинна бути 

обов’язковою підсистемою корпоративної культури на рівні загального 

системного підходу і окремою завершеною системою ідеалів та цінностей 

підприємства як підсистема в системі його корпоративної безпеки. 

Метою безпекової корпоративної культури є формування безпекової 
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поведінки персоналу і його здатності до безпекового мислення. В даному 

випадку як результат визнаємо переконання в необхідності і прагнення до 

забезпечення корпоративної безпеки підприємства.  

Для досягнення зазначеної мети варто вирішувати наступні завдання: 

– розробку нормативних принципів поведінки персоналу, які 

переслідують як мету забезпечення корпоративної безпеки підприємства; 

– сприяння формуванню усвідомленої необхідності і внутрішньої 

потреби готовності працювати згідно зазначених принципів; 

– включення до програми корпоративної культури безпекових 

елементів та їх реалізацію; 

– впровадження у свідомість персоналу вищих безпекових цінностей; 

– розвиток у всього персоналу (не тільки суб’єктів ї безпеки) почуття 

причетності до справи забезпечення його корпоративної безпеки; 

– заохочення залучення персоналу у спільну діяльність підвищення 

рівня безпеки; 

– підтримку індивідуальної ініціативи працівників щодо 

забезпечення корпоративної безпеки; 

– створення атмосфери єдності керівництва, суб’єктів безпеки і 

персоналу підприємстві в справі забезпечення корпоративної безпеки; 

– делегування відповідальності за рівень корпоративної безпеки 

тощо. 

В результаті дослідження ми переконалися, що в системі 

забезпечення корпоративної безпеки підприємства досить важлива роль 

покладається на безпекову корпоративну культуру, формування якої 

відбувається в тісному взаємозв’язку з корпоративною культурою. Саме в 

системі корпоративної культури важливо визначати ідеали і цінності, які 

відображатимуть цілі підприємства стосовно забезпечення корпоративної 

безпеки. Персоналу підприємства варто усвідомлювати необхідність 

коригувати свої дії з врахуванням потреби підприємства в безпеці. За 

високого рівня безпекової корпоративної культури відповідальність за 

рівень корпоративної безпеки розподіляється між всіма учасниками 

діяльності і досягається спільними зусиллями колективу, що, в свою чергу, 

забезпечує досягнення головної мети підприємства – успішного 

функціонування і розвитку.  
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Первомайська філія НУК ім. адмірала Макарова 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Сільське господарство є важливою галуззю національної економіки. 

Від його функціонування та розвитку залежить продовольча безпека 

країни, можливість функціонувати і виготовляти продукцію багатьох 

галузей промисловості.  

В сучасних умовах господарювання господарська діяльність 

аграрних підприємств залежить від великої кількості факторів, від 

здатності керівників правильно розподіляти ресурси і виготовляти 

продукцію.  

Науковець В.Г. Андрійчук виокремлює макро-, мікро- та 

мезоекономічні чинники впливу на господарську діяльність аграрних 

підприємств. До макроекономічних чинників належать: платоспроможний 

попит, інфляція, відсоткові ставки, обмінний курс національної валюти, 

динаміка цін, урядові видатки і дефіцит державного бюджету, безробіття, 

обсяги інвестицій. Мікроекономічні чинники - це чинники внутрішнього 

середовища підприємства. Найбільш важливими мезоекономічними 

чинниками є внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції та 

продовольства і характер побудови агропромислових інтеграційних 

зв’язків [1, с.206].  

М. М. Гуменюк вважає, що сукупність факторів, які впливають на 

рівень ефективності сільськогосподарських підприємств умовно можна 

поділити на дві групи: фактори внутрішнього середовища та фактори 

зовнішнього середовища. Фактори внутрішнього середовища (залежать від 

самого підприємства) характеризують здатність сільськогосподарських 

підприємств впливати на ефективність виробництва покращанням 

використання власних фінансових, трудових, матеріальних та інших 

ресурсів, впровадженням інтенсивних технологій тощо. Фактори 

зовнішнього середовища (не залежать від товаровиробника) – це діяльність 

держави, фінансово-кредитних та ринкових інституцій спрямована на 
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створення умов сільськогосподарського виробництва через використання 

макроекономічних важелів [2].  

Так, до факторів внутрішнього середовища можна віднести наступні:  

- організаційна структура;  

- кадровий потенціал; 

- стиль керівництва; 

- техніко-технологічний рівень виробництва; 

- інформаційне забезпечення; 

- маркетингова діяльність; 

- внутрішня логістична інфраструктура та інші. 

Зовнішнє оточення сільськогосподарського підприємства має більш 

широке коло факторів, що впливають на діяльність, проте безпосередньо 

не залежать від дій керівництва. Зовнішнє середовище функціонування 

підприємств галузі сільського господарства з кожним роком 

характеризується все вищим ступенем невизначеності та 

непередбачуваності і має ряд специфічних особливостей, які випливають з 

умов та характеру аграрного виробництва. 

Зовнішні фактори: 

- кліматичні умови; 

- соціально-політична та економічна ситуація; 

- галузева структура регіону; 

- конкуренти; 

- законодавча база; 

- державна підтримка; 

- стан ринку праці; 

- чисельність та рівень доходів споживачів; 

- цінова політика; 

- податкова політика; 

- інвестиційна політика; 

- товарна структура тощо. 

Між внутрішніми й зовнішніми чинниками формуються тісні зв’язки  

на основі взаємодії та взаємозалежності. Зокрема, на результат 

виробництва впливає кон’юнктура ринку, рівень оподаткування, державні 

програми сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва, захист 

від сільськогосподарських ризиків.  

Сприяння та створення умов для здійснення господарської діяльності 

аграрних підприємств, у свою чергу, вплине на демографічні та соціально-

культурні процеси як на рівні регіонів, так і в країні в цілому, збільшення 

надходжень до бюджетів, створення додаткових робочих місць. 

Причинами невикористання наявних резервів 

сільськогосподарськими підприємствами є недостатня кількість персоналу, 

низький рівень його компетентності, нераціональне використання 

сільськогосподарських угідь, зменшення поголів’я великої рогатої худоби, 
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недостатнє внесення органічних і мінеральних добрив та інше [3].  

Пошук шляхів вдосконалення та резервів розвитку господарської 

діяльності  аграрних підприємств безпосередньо пов’язаний із 

особливостями підприємницької діяльності в сільськогосподарській сфері.  

Серед них можна виокремити наступні особливості.  

Залежність результативності господарської діяльності від 

стабільності та розвитку ринку землі, захисту з боку держави від 

нецільового використання земель, фінансова підтримка аграріїв, захист 

конкуренції тощо. Об’єднання дрібних господарств, ведення спільної 

діяльності, диверсифікація виробництва.  

Підтримка та розвиток інноваційних процесів у галузі дозволить 

поліпшити якість і підвищити конкурентоспроможність аграрної 

продукції, поліпшити екологічну складову сільськогосподарської 

діяльності та підвищити аграрний ресурсний потенціал. Онегіна В.М. 

зазначає, що забезпечення орієнтації інновацій на сприяння розвитку 

господарської діяльності потребує інтеграції цілей в системах управління 

агробізнесу та державного регулювання. Впровадження  нових  сортів  та  

гібридів  рослин,  порід сільськогосподарських тварин, добрив, засобів 

захисту рослин і тварин, нових сільськогосподарських машин, технологій 

обробітки ґрунту, збору врожаю, ґрунтосумішів та систем управління 

процесами зумовили підвищення продуктивності праці в аграрних 

підприємствах України, зростання рівня врожайності 

сільськогосподарських культур та сільськогосподарських тварин [4, с. 38]. 

Для підвищення ефективності господарської діяльності аграрні 

підприємства мають використовувати внутрішні резерви для 

диверсифікації напрямків виробничої діяльності із врахуванням вимог 

ринку, розробки оптимальної програми виробництва перспективних видів 

продукції. Це створить передумови для зростання прибутковості діяльності 

та ефективного використання ресурсного потенціалу. 

 Таким чином, формування умов для підвищення ефективності 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств має 

здійснюватися на основі всебічного врахування цілей розвитку 

агропромислового виробництва в цілому та повинно базуватися на 

поєднанні чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, з 

урахуванням державної підтримки. Оптимальне використання 

виробничого потенціалу, максимальне одержання доходів та висока 

конкурентоспроможність продукції можуть бути досягнуті лише в умовах 

інноваційного розвитку підприємств. 
Список використаної літератури 

1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, 

методика, аналіз / В.Г. Андрійчук – К.: КНЕУ, 2006. - 292с. 

2. Гуменюк М. М. Основні фактори економічної ефективності 

сільськогосподарських підприємств регіону / М. М. Гуменюк. Джерело: [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/119.pd 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/119.pd


176 

 

3. Добрунік Т.П. Конкурентоспроможність аграрних підприємств та 

формування їх конкурентних переваг в умовах ринкової нестабільності. – Одеса: Місто. 

– 2016.- 55 с. 

4. Онегіна В.М. Сучасні трансформації в агробізнесі та сталий розвиток 

аграрного сектору / В.М. Онегіна // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – Харків : 

ХНТУСГ. – 2017. – Вип. 182. – С. 3 

 

 

Мігай Н.Б. к.е.н., доцент, Сюркель В.О., магістрант, м. Первомайськ, 

Первомайська філія  НУК ім. адмірала Макарова 

РОЛЬ ЛОГІСТИКИ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах розвитку економічних процесів 

конкурентоспроможність підприємств та їх конкурентні переваги 

розглядаються як основний чинник їх функціонування у майбутньому. 

Диверсифікація сфери послуг, пов’язаної із переходом на ринкові 

відносини та орієнтацією на споживача веде до посилення конкуренції.  

Досвід успішних підприємств доводить, що застосування логістики є 

найбільш ефективним та дозволяє оптимізувати виробничі та збутові 

процеси, а також підвищити ефективність виробництва.  

Логістика володіє високим потенціалом економічної ефективності. Її 

економічний ефект проявляється у високому рівні організації виробництва 

та оптимізації діяльності підприємства. 

Основна мета логістики – скорочення циклу, зменшення запасів: на 

стадії виробництва – за рахунок синхронізації процесів; за рахунок 

визначення оптимальної потреби в матеріальних ресурсах; за рахунок 

саморегуляції, адже виробництво здійснюється у відповідності з попитом 

на ту чи іншу продукцію.  

Управління системою логістики на підприємстві здійснюється 

централізовано чи, навпаки, може бути децентралізовано на рівні відділів 

[3, с. 116]. Централізована організація логістики припускає, що 

підприємство має службу логістики, яка керує всіма видами логістичної 

діяльності з єдиного центру. Децентралізована організація логістики, 

навпаки, передбачає, що пов’язані з логістикою рішення приймають 

окремо на рівні підрозділів або виробничих груп і часто в різних 

географічних регіонах [3, с. 119]. 

Ринок логістики згідно із загальноприйнятою класифікацією 

поділяється на логістику чотирьох рівнів (first, second, third i fourth party 

logistics), відповідно 1PL, 2PL, 3PL і 4PL. Перший рівень – це внутрішня 

логістика, де всі послуги із здійснення транспортування, складування, 

митних процедур та супутніх сервісів зосереджено всередині компанії-

замовника. Логістика другого рівня – це зовнішня логістика, при якій 

компанії-провайдери здійснюють для замовника транспортні послуги та 

складське зберігання. Логістичні послуги третього рівня включають 
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комплексне управління транспортуванням та зберіганням вантажів, тобто 

беруть на себе додаткові обов’язки у вигляді експедиційних послуг, 

маркування вантажів тощо. Логістика четвертого рівня включає як 

зовнішню, так і внутрішню логістику, що передбачає прийняття на себе 

провайдером функцій планування, координації робіт, забезпечення 

відповідного фінансового та документального супроводу [2, с. 401]. 

В будь-якому випадку логістичних підхід до організації діяльності 

підприємства забезпечує збільшення прибутку, дозволяє підвищити рівень 

обслуговування споживачів, сприяє стійкому положенню підприємства на 

ринку.  

Основні функції логістики, що здійснюють вплив на матеріальний, 

інформаційний та фінансовий потоки поділяють на три групи. 

 Перша група – це базисні функції: постачання, виробництво, збут; 

Друга група – ключові функції: дотримання стандартів, управління 

закупівлями, транспортування, управління запасами, управління 

процедурами замовлень, управління виробничими процедурами, 

ціноутворення. 

Третя група – підтримуючі функції: складування, вантажопереробка, 

захисне пакування, забезпечення повернення, забезпечення запасними 

частинами та сервісне обслуговування. 

При визначенні логістичних функцій підприємство повинне 

враховувати ряд факторів, серед яких зовнішні, галузеві, міжцехові, між 

операційні, внутрішньо складські, а також рівень організації праці.  

Логістичне управління здійснюється на основі загальних принципів 

управління з урахуванням специфіки логістичної діяльності.  

Серед принципів логістичного управління можна виділити такі:  

- системність і комплексність, які полягають в управлінні всіма 

потоковими процесами у взаємодії та узгодженні окремих етапів бізнес-

процесів з метою оптимізації всієї логістичної системи;  

- узгодження критеріїв оцінки ефективності функціонування окремих 

ланок логістичного ланцюга на мікро- і макрологістичному рівнях; 

- організацію обліку витрат на управління матеріальними й 

пов’язаними з ними інформаційними, фінансовими та сервісними 

потоками вздовж усього логістичного ланцюга; 

 - активніше використання інформаційних технологій та сучасних 

методів моделювання в управлінні логістичними системами тощо [4, 

с.169]. 

Сьогодні потреба у застосуванні логістики підприємствами є 

високою, але в умовах економічної нестабільності, невизначеності, 

вимивання обігових коштів не всі підприємства мають можливість 

забезпечення повного логістичного ланцюга власними силами. Повний 

цикл логістики можуть дозволити собі великі розвинені підприємства, а 

щодо підприємств середнього та малого бізнесу, то останні змушені 



178 

 

звертатися до сторонніх організацій, що надають логістичні послуги.  

Це сприяє зниженню всіх видів витрат на логістичне обслуговування 

та відповідних ризиків, оскільки логістична компанія несе повну 

відповідальність за збереження товару під час логістичних операцій. Крім 

того, сучасний ринок логістичних послуг є досить широким, тому 

підприємства можуть більш ефективно займатися питаннями розвитку 

бізнесу, а не логістикою. 

Провідні світові логістичні компанії пропонують такі новітні підходи 

до вирішенні логістичних завдань: 

 – blockchain, за допомогою якого логістичні компанії розробляють 

та впроваджують систему перевезення будь-якого виду вантажу за рахунок 

повного контролю всього ланцюга постачання;  

– 3D-візуалізція, котра сприяє знаходженню оптимальних методик 

завантаження транспортних засобів різними видами вантажів; 

 – застосування роботів та дронів;  

– електро- та безпілотний транспорт;  

– використання 3D-друку на 3D-принтері замість перевезення 

товару;  

– фулфілмент – виконання всіх логістичних операцій сторонньою 

логістичною компанією (приймання товару від постачальника, його 

збереження, комплектування, пакування, доставка, вирішення спірних 

питань, якщо такі виникають) тощо[1; 5]. 

Таким чином,  позитивним моментом застосування логістики у 

розвитку підприємства є можливість швидкої адаптації підприємства до 

умов ринку. За умови правильних підходів до формування і розроблення 

стратегії ці процеси пристосування вимагають порівняно невисоких 

витрат, і дають змогу забезпечити зростання частки ринку та отримання 

конкурентних переваг. Все це свідчить про високу ефективність і 

результативність логістики при вирішенні завдань розвитку підприємства. 
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Науменко Т.О., м. Первомайськ, Первомайська філія НУК ім. адмірала 

Макарова 

ІННОВАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Новим етапом розвитку суспільства є цифрова економіка.  

Одним з пріоритетних напрямів уряду в даному контексті є 

прийняття Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018-2020 роки [1]. 

Проблеми впровадження цифрових технологій на теренах 

української економіки висвітлюються в працях вітчизняних науковців 

[2,3]. 

Нові технічні та технологічні можливості, трансформація 

інформаційного середовища інтелектуальної підтримки бізнес-процесів і 

екосистем, віртуалізація чинників генерування вартості зачіпають систему 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності як засобу збору, обробки і 

надання економічної інформації про діяльність господарюючих суб’єктів. 

Зазначені обставини створюють передумови для побудови такої 

системи бухгалтерського обліку, яка б відповідала запитам користувачів, 

містила інформацію про внутрішні бізнес-процеси і стан зовнішнього 

середовища, виражені у фінансових і нефінансових показниках. 

Зупинимося на більш детальному розгляді деяких можливих 

перспективних напрямків удосконалення обліку, які, завдяки сучасним 

інформаційним системам та інформаційним технологіям, потребують 

значних змін в обліковій методології та практиці. 

Що стосується методів обліку в умовах цифрової економіки, то на 

погляд вчених, доцільно відмовитися від стереотипів їх сприйняття, як 

чогось раз і назавжди вирішеного, статичного і непорушного. При 

збереженні методологічного ядра обліку, важливо розвивати і 

розширювати коло застосовуваних методів, забезпечуючи при цьому їх 

відповідність як традиційним, так і новим завданням обліку. 

І так, вагомим надбанням цифрової економіки є застосування 

технології безконтактної ідентифікації інформації (карткових, 

біометричних технологій, технологій штрихового кодування, 

радіочастотної ідентифікації, мовленнєвого введення даних, машинного 

зору), зокрема QR-кодів та пристроїв для їх зчитування. 

Термін «QR-code» є абревіатурою від англійського «Quick Response 

code» (код Швидкого Відгуку). Такі  графічні коди вперше були розроблені 

та використані в Японії. Вони застосовуються для передачі інформації від 

носія до пристрою і можуть містити інформацію щодо описів продукції в 

текстових повідомленнях, повідомленнях електронної пошти тощо [4]. 

Можуть бути застосовані,наприклад, для інформування про 

наявність і стан необоротних активів, що є важливим напрямком облікової 

та контрольно-аналітичної роботи підприємства, адже ці матеріальні 
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цінності пов’язані з інвестиціями. 

При здійсненні процесу інвентаризації використання QR-кодів 

пришвидшать процес перевірки наявності необоротних активів, так як на 

об’єктах у QR-кодах будуть зашифровані всі дані про них. При зчитуванні 

кодів відкриватиметься вся інформація про певний об’єкт, що вказана в 

інвентарній картці активу. 

Звичайно, для системи QR-кодування потрібно замовляти велику 

кількість кодів та мати в наявності спеціальне обладнання, зокрема, 

мобільні пристрої (смартфони, планшети), а також відповідне програмне 

забезпечення для безпосереднього використання, але запровадження такої 

системи принесе високу ефективність роботи, що полягає в швидкому 

зборі даних при безпосередньому доступі до них з різних джерел  

відповідальних осіб. 

До переваг QR-кодів можна віднести: зберігання великих обсягів 

цифрової і текстової інформації будь-якою мовою. Друкарський розмір 

коду може бути досить малим і при цьому йому властива висока швидкість 

розпізнавання; можливість зчитуватися в будь-якому напрямку. Для 

розміщення коду підходить, практично, будь-яка поверхня.  

Цифрова фінансова звітність – це фінансова звітність з 

використанням структурованої комп’ютерно орієнтованої форми на 

відміну від традиційного формату фінансової звітності. Її побудова 

пов’язується із системою, яка базується на стандарті XBRL (eXtensible 

Business Reporting Markup Language – розширюваною мовою розмітки 

ділового звітування), поширеному в світі і обраному Україною стандарті 

подання в електронному вигляді ділової інформації, а зокрема фінансової 

звітності.  

Така система має чимало переваг – це швидкість автоматизованого 

формування звіту, в тому числі, консолідованого; спрощений пошук даних 

фінансової звітності в Інтернеті тощо. 

Для побудови такої нової системи важливий підхід «таксономія». Це 

перелік статей і показників фінансової звітності та її елементів, що 

підлягають розкриттю, а також взаємозв’зків між ними та іншими 

елементами таксономії. На виконання статті 1 Закону України «Про 

бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» Міністерством 

фінансів України прийнято наказ від 07.12.2018 № 983 «Про затвердження 

перекладу таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами 

фінансової звітності» [5]. 

Програмне забезпечення цифрової фінансової звітності «розуміє», 

що таке балансовий звіт, як і звіт про прибутки та збитки; степінь 

розкриття інформації; як активи трансформуються у баланс і що вони 

дорівнюють зобов’язанням та капіталу за одиницями бухгалтерського 

обліку. 

Інтерес до технології блокчейн (Blockchain), яка змінює світ так же 
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сильно, як це свого часу зробив Інтернет, з боку усіх цивілізованих держав 

та міжнародних установ зростає з кожним днем. До списку лідерів її 

впровадження ввійшли США, Канада, Бразилія, Австралія, Ізраїль, ОАЕ, 

Грузія, Естонія, Велика Британія, Франція, Німеччина. Не стала винятком і 

Україна, для якої масштаби і темпи цифрових трансформацій повинні 

стати ключовими характеристиками розвитку країни [1], а починаючи з 

2016 року цю технологію поступово впроваджують і у різних галузях. 

Блокчейн – це розподілений реєстр даних, в якому зберігається 

інформація про кожну транзакцію, здійснену в закритій одноранговій 

системі користувачів. Їх неможливо підробити, оскільки кожен новий 

запис здійснює підтвердження вже існуючих ланцюжків.  

Блокчейн має самостійне значення як надійний спосіб зберігання 

інформації, захищений веденням розподіленого реєстру даних, і на 

сьогодні ця технологія набула ще широкої популярності у контексті 

крипто валют. 

Криптовалюта – це цифрові гроші, випуск і облік яких відбувається у 

формі цифрових записів із застосуванням криптографії (шифрування) про 

перекази (транзакції) в реєстрі, що розподілений у блокчейн ланцюгу в 

децентралізованих базах даних [7]. Криптовалюта є свого роду 

альтернативним цифровим засобом платежу. 

Тому така технологія стала б корисною у створенні Bitcoin - нової 

децентралізованої електронної касової системи, що використовує 

однорангову розподілену мережу для запобігання подвійного 

використання коштів.  

Вслід за криптовалютою з’явилось поняття криптоактив [8] і має у 

порівнянні з нею ряд переваг, оскільки криптоактив наділений 

додатковими опціями. Тобто, мова йде про відмінні від криптовалюти 

токенізовані активи, що використовують концепцію Smart-contract 

(розумний контракт). 

Криптоактив є цифровим активом, який використовує криптографію, 

децентралізовану однорангову мережу і публічний реєстр в режимі 

реального часу для регулювання створення нових ланок перевірки та 

забезпечення операцій без втручання будь-якого посередника. 

Бухгалтерський облік, як мова бізнесу, повинен освоїти 

перерахований новітній «лексикон», працювати з новими категоріями та 

об’єктами задля адекватного відображення їх економічної реальності як у 

власній системі бухгалтерського обліку, так і у фінансовій звітності для 

забезпечення їх достатньо прозорого розкриття з метою задоволення 

інформаційних потреб користувачів. 

Щодо нормативно-законодавчого забезпечення, то в найближчому 

часі дія чинних стандартів може поширюватися на криптооб’єкти 

відповідно до пункту 7 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 8 

(МСБО 8) «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», а, 
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надалі, чинне законодавство потрібно обновляти. Адже, чинна система 

обліку абсолютно неготова до адекватного відображення фактів, які, 

невдовзі, стануть звичною практикою.  

А, інформаційні технології та віртуальні ринки, в свою чергу, 

продовжують стрімко розвиватися і вимагають інноваційних кроків. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

СУДНОБУДУВАННЯ 

Охарактеризовано ключові напрями фінансової стратегії 

суднобудування України. Виявлено диспропорційність розподілу 

виробництва продукції суднобудування за напрямками реалізації 

фінансової стратегії. Визначено вплив ціни на продукцію суднобудування 

на реалізацію фінансової стратегію галузі. Дано загальну оцінку впливу 

реалізації фінансової стратегії галузі на її розвиток. 

Фінансова стратегія галузі суднобудування потребує детального 

аналізу стану виробництва та реалізації продукції в Україні, для 

визначення динаміки якої необхідно провести діагностику головних 

складових. Ключовими напрямами  фінансової стратегії є виробництво 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р


183 

 

продукції за категоріями «Судна та конструкції плавучі» та «Судна 

прогулянкові та спортивні». До першої категорії відносять круїзні плавучі 

засоби; танкери для транспортування нафтопродуктів, танкери для 

транспортування хімічних речовин; судна суховантажні інші; судна 

промислові рибальські; буксири та судна-штовхачі; снаряди дно 

заглиблювальні; судна інші, не вантажні; платформи плавучі й занурю 

вальні; конструкції плавучі інші (плоти, баки, цистерни плавучі, кесони, 

пристані плавучі, буї та бакени); послуги з модернізації (переобладнання) 

та реконструкції (відновлення) суден, платформ і конструкцій плавучих. 

До складу другої категорії включають Судна вітрильні (крім надувних) 

прогулянкові та спортивні, з допоміжним двигуном або без нього; Судна 

прогулянкові та спортивні, надувні; Судна прогулянкові та спортивні, 

інші; шлюпки веслові та каное; Човни та яхти моторні прогулянкові або 

спортивні (крім човнів з забортним двигуном); Судна прогулянкові або 

спортивні інші, не включені до інших категорій (включаючи човни із 

забортним двигуном); човни веслові та каное.  

Виробництво продукції за напрямами реалізації фінансової стратегії 

галузі має не однорідний розподіл. У 2012 р. виробництво продукції галузі 

суднобудування становило 33370 шт., а у 2013 р. збільшилось на 16,6% і 

становило 38918 шт. Вартість реалізованої продукції зросла у 2013 р. 

відносно 2012 р. на 59,9%, що відповідає значенню 2,3 млрд грн. За 

кількістю виробництва найбільша частка припадає на категорію «Судна 

прогулянкові та спортивні» (близько 92-98%). Натомість вартість 

реалізованої продукції розподіляється не рівномірно на користь категорії 

«Судна та конструкції плавучі», що відповідає у 2013 р. 86,9% (2 млрд 

грн). Звернемо увагу, що значне зменшення кількості виробництва за цією 

категорією на 1560 шт. не відповідає зміні вартості реалізації, яка у 2013 р. 

відносно попереднього року збільшилась на 65,1%. У категорії «Судна 

прогулянкові та спортивні» зростання кількості виробництва на 22,8% 

сприяло зростанню вартості реалізації на 34,3%. 

За категорією «Судна та конструкції плавучі» за досліджуваний 

період зросла кількість за такими напрямами: снаряди дно заглиблювальні, 

танкери для транспортування нафтопродуктів, а також танкери для 

транспортування хімічних речовин (на 3 шт. кожний). У напрямку 

виробництва конструкцій плавучих інші (плоти, баки, цистерни плавучі, 

кесони, пристані плавучі, буї та бакени) відбулося зниження на 69,2% до 

691 шт. У вартісному вираженні позитивна динаміка відбувалася за всіма 

видами продукції.  

Фінансова стратегія галузі суднобудування за категорією «Судна 

прогулянкові та спортивні» відзначилась зниженням кількості 

виробництва за товарами: судна вітрильні (крім надувних) прогулянкові та 

спортивні, з допоміжним двигуном або без нього на 78,8%; судна 

прогулянкові та спортивні, інші; шлюпки веслові та каное на 29,6%; човни 



184 

 

та яхти моторні прогулянкові або спортивні (крім човнів з забортним 

двигуном) на 38%; судна прогулянкові або спортивні інші, не включені до 

інших категорій (включаючи човни із забортним двигуном); човни веслові 

та каное на 29,1%. Товарна група судна прогулянкові та спортивні, надувні 

збільшила значення даного показника на 7901 шт. або 27,6% у 2013 р. 

відносно 2012 року.  

Звернемо увагу, що фінансова стратегія суднобудування залежить 

також й від кількості господарюючих суб’єктів, які здійснюють 

виробництво певних видів продукції. У категорії «Судна та конструкції 

плавучі» над виробництвом таких груп товарів як круїзні плавучі засоби, 

танкери, судна суховантажні інші, буксири та судна-штовхачі, платформи 

плавучі й занурю вальні працюють лише на одному підприємстві, оскільки 

воно вимагає концентрацію великої кількості матеріально-технічної й 

фінансової бази. Виробництво снарядів днозаглиблювальних проводилось 

на двох підприємствах України. Група товарів «Конструкції плавучі інші 

(плоти, баки, цистерни плавучі, кесони, пристані плавучі, буї та бакени)» 

виробляються на 6 підприємствах галузі суднобудування, тоді як послуги з 

модернізації (переобладнання) та реконструкції (відновлення) суден, 

платформ і конструкцій плавучих проводились у 2013 р. на 9 

спеціалізованих підприємствах. 

Реалізація продукції галузі суднобудування, яка характеризує стан 

фінансової стратегії за категорією «Судна прогулянкові та спортивні» 

концентрується на значно більшій кількості господарюючих суб’єктів. Так, 

23 підприємства України здійснюють виробництво групи товарів  «Судна 

прогулянкові та спортивні, інші; шлюпки веслові та каное». У 2012 р. 

будівництво суден прогулянкових або спортивних інших (не включених до 

інших категорій (включаючи човни із забортним двигуном); човни веслові 

та каное) здійснювалось на 17 підприємствах, а у 2013 р. їх кількість 

знизилась до 15. Судна прогулянкові та спортивні, надувні 

виготовлювалися у 2013 р. на 14 підприємствах, що на 3 підприємства 

менше ніж у попередньому році. Натомість товари групи «Судна вітрильні 

(крім надувних) прогулянкові та спортивні, з допоміжним двигуном або 

без нього» реалізовувались у 2013 р. на 5 спеціалізованих підприємствах 

галузі суднобудування. 

Реалізація фінансової стратегії суднобудування має особливості у 

географічному розташуванні підприємств, яке залежить від виду 

виробленої продукції. Головними обласними центрами суднобудування 

категорії «Судна прогулянкові та спортивні» є Херсонська, Миколаївська, 

Одеська області. Так, у Миколаївській області зосереджено підприємства, 

які здійснюють будівництво за такими видами продукції: круїзні плавучі 

засоби, буксири та судна штовхачі (100% частка виробництва). Танкери 

для транспортування нафтопродуктів, танкери для транспортування 

хімічних речовин платформи плавучі й занурю вальні  будують 
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підприємства Херсонської області. У 2012 р. у Одеській області було 

збудовано 4 судна суховантажні на загальну суму 6,1 млн грн, а у 2013 р. 

виробництво не здійснювалось. 

Ціна у фінансовій стратегії галузі суднобудування відіграє вагому 

роль, оскільки вартість одиниці виробництва значно відрізняється залежно 

від асортименту товарів зі значною перевагою категорії «Судна та 

конструкції плавучі». Розрахунок середньої ціни виявив, що у категорії 

«Судна та конструкції плавучі» вона коливалась від 8958,8 тис грн у 2012 

р. до 31700,9 тис грн у 2013 р. (збільшилась у 3,5 рази), а в категорії  

«Судна прогулянкові та спортивні» становила 135,3 тис грн у 2012 р. й 

685,4 тис грн у 2013 р. (зросла більш ніж у 5 разів).  

Також високою ціною відрізняється група товарів «Човни та яхти 

моторні прогулянкові або спортивні (крім човнів з забортним двигуном)», 

які у 2013 р. збільшили значення показника у 2 рази: від 563 тис грн у 2012 

р. до 1132,8 тис грн у 2013 році. На 33,8% збільшилась ціна виробництва 

«Судна прогулянкові та спортивні, інші; шлюпки веслові та каное» і у 2013 

р. становила 92,6 тис грн. Натомість показники групи «Судна вітрильні 

(крім надувних) прогулянкові та спортивні, з допоміжним двигуном або 

без нього» знизились  на 4,4 тис грн або на 11,9%  у 2013 р. що відповідає 

32,5 тис грн. 

Висновок: Фінансова стратегія здійснює значний вплив на 

економічний розвиток галузі. Протягом аналізованого періоду вартість 

реалізації продукції зросла на 59,9% і становила 2,3 млрд грн. Найвищими 

показниками вартості виробництва характеризувалася категорія «Судна та 

конструкції плавучі», яким притаманна вужча географія виробництва і 

висока ціна одиниці продукції. У категорії «Судна прогулянкові та 

спортивні» відбулося зниження показників виробництва. 
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ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ  

СУТНІСТЬ І ПЕРЕВАГИ 
В сьогоднішніх умовах здійснення освітнього процесу особливу 

значимість набуває розвиток дистанційного навчання, яке дозволяє 

здобувачам незалежно від місця знаходження засвоїти освітні програми. 

Потреба в розвитку дистанційної освіти зумовлена декількома 

обставинами. Освіта стає не тільки інструментом взаємопроникнення 

знань і технологій у глобальному масштабі, але й капіталом, засобом 

боротьби за ринок, вирішенням геополітичних завдань. Сучасному 

суспільству необхідна масова якісна освіта, здатна забезпечити зростаючі 

потреби споживача та виробника матеріальних і духовних благах. 

Науковці по різному трактують дане поняття. Так, Рапацевич Є.С. 

визначає дистанційні навчання як форму навчання на відстані, яка 

забезпечує «доставку» навчального матеріалу і учбову взаємодію 

викладачів та студентів за допомогою сучасних технічних засобів [1]. 

Романов А.Н., Торопцов В.С., Григорович Д.Б. під дистанційним 

навчанням розуміють цілеспрямований процес інтерактивної, асинхронної 

або синхронної взаємодії викладача і студента між собою і зі засобами 

навчання, який є індиферентний до їх розміщення у просторі і часі.[2] 

Ми розділяємо точку зору більшості вчених, які вважають, що  

дистанційне навчання- це технологія цілеспрямованого та методично-

організованого керівництва наукової та навчальної діяльності студентів, 

які знаходяться на відстані від освітнього центру. 

Сучасне дистанційне навчання характеризується високою 

мобільністю, масовістю, гнучкістю, технологічністю, індивідуальністю. 

Розкриємо детальніше характеристики дистанційного навчання. 

Мобільність - доступ до програм навчання цілодобово у будь-якому 

місці в будь-який час. 

Інтерактивність - одночасний доступ необмеженої кількості 

студентів. 

Неформальність - процес навчання здійснюється у комфортних 

умовах. 

Економічність - зменшення витрат на навчання. 

Технологічність - запис та відтворення навчальних матеріалів. 

Індивідуальний підхід - можливість персоналізації програми під 

кожного студента. 

Гнучкість-  можливість надавання освітні послуги в будь-який час. 

Масовість - за одними програмами може навчатися значна кількість 
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студентів.[4] 

Розглядаючи особливості дистанційної освіти можна виділити 

переваги цієї форми навчання: сприяє поглибленню знань студентів в 

зручний для них час; розвиває навички самостійного навчання; сприяє 

більш повної самореалізації; дає можливість вибору рівня складності 

завдань; дає можливість більш якісно підготуватися до іспитів; дає 

можливість організувати сумісну творчу діяльність; сприяє організації 

дистанційних олімпіад, конкурсів творчих та наукових робіт; підвищує 

ефективність контролю знань студентів. 

Для реалізації переваг дистанційних освітніх програм особливе 

значення має організаційно-методичне забезпечення навчального 

дистанційного процесу. 

Навчальні матеріали для дистанційного курсу розробляються 

спеціально, відповідно до особливостей їх змістовного та візуального 

подання у віртуальному навчальному середовищі. Навчальний матеріал 

для викладання через інтернет компонується невеликими блоками з 

використанням безлічі виносок і коментарів, що прискорює та полегшує 

його прочитання і засвоєння. У тексті розставляються візуальні акценти 

шляхом використання кольорового шрифту, пробелів, спеціальних 

символів-покажчиків; графічні ілюстрації розробляються чіткими; 

статистичні дані узагальнюються в таблицях. При дистанційному 

викладанні через інтернет усі види робіт і вправ, а також час, що 

відводиться на їхнє виконання планується заздалегідь. Викладач повинен 

надати кожному студентові можливість не тільки висловитися, але й 

запастися часом на власні коментарі.[5] 

Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може 

здійснюватися через засоби комунікації, вбудовані до системи управління 

навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), 

відеоконференції (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та ін.), форуми, 

чати тощо.  

Контрольні заходи освітнього процесу із застосуванням 

дистанційних технологій навчання повинні відповідати таким вимогам: 

 авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних 

інструментів організації дистанційного навчання; 

 можливість визначення часу початку і завершення доступу, 

тривалості виконання завдань; 

 об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з 

активним використанням автоматизованих засобів оцінювання знань; 

 варіативність формування завдань контрольних заходів із 

використанням алгоритмів випадкового вибору запитань. 

Навчально-методичні комплекти повинні включати: лекції, тести, 

кейси, завдання для самостійної роботи, список джерел отримання 

інформації тощо. 
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Таким чином, впровадження в систему вищої освіти дистанційного 

навчання за умов якісного навчально-методичного забезпечення є 

ефективним інструментом поглиблення знань студентів.[3] 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Концепція стійкого розвитку, яка була прийнята на конференції ООН 

в 1992 році, не тільки не зменшила своєї актуальності, але й продовжує 

ставити ряд нових екологічних, економічних і соціальних завдань.  

Сьогодні важливою проблемою для економіки є визначення впливу 

процесів екологізації на результати господарської діяльності підприємства. 

Вирішення цієї проблеми потребує формування масиву екологічної 

інформації, що в свою чергу є основою виникнення і розвитку 

екологічного обліку. Сьогодні, серед науковців відсутня єдина точка зору 

на поняття екологічного обліку.  

Більшість зарубіжних дослідників розглядає екологічний облік 

промислових підприємств як сукупність методів управлінського та 

фінансового обліку з метою складання екологічної звітності, а також 

аналізу витрат і результатів виробничої діяльності.  

Заслуговує на увагу погляди Рубанової Н.Н., яка визначає 

екологічний облік як процес збору, реєстрації, узагальнення та 

відображення в системі природоохоронних витрат, природних активів, 

екологічних фондів, резервів і зобов’язень, а також результатів діяльності 

господарських суб’єктів з метою управління і визначення екологічного 

потенціалу підприємства.[6] 

На думку К.С. Саєнко, екологічний облік- це система збору, 

реєстрації та узагальнення інформації в натуральному та грошовому виразі 

про природні ресурси, екологічні зобов’язання, господарські операції 

природоохоронної діяльності організації шляхом суцільного 
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бесперервного обліку природокористування господарюючого суб’єкту. [4] 

Сахно Л.А. визначає облік як систему виявлення, вимірювання, 

реєстрації накопичення, узагальнення, зберігання, обробки і підготовки 

релевантної інформації про діяльність підприємства в галузі 

природокористування для прийняття оптимальних рішень. [2] 

Аналізуючи визначення екологічного обліку, можна виділити 

загальний підхід к тому, що об’єктом екологічного обліку є перед усім 

природоохоронна діяльність. 

Вважаємо, що для більш чіткого розуміння сутності екологічного 

обліку доцільно використовувати термін «екологічна діяльність».  

На нашу думку, екологічна діяльність підприємства- це господарська 

діяльність, результати якої оцінюються не тільки отриманням визначеного 

прибутку, але й посиленням стійкого розвитку підприємства, зростання 

його вартості з урахуванням еколого-орієнтованих факторів. 

Таким чином, екологічний облік- це формування системи, інформації 

щодо екологічної діяльності відповідно з нормативними вимогами 

облікової інформації і складання екологічної звітності.  

Екологічний облік є складовою частиною інформаційних систем 

підприємства, які стосуються екологічних аспектів господарської 

діяльності. Тому екологічний облік включає в себе елементи оперативного 

статистичного і бухгалтерського обліку.  

Безумовно, екологічний облік є самостійний напрям бухгалтерського 

обліку. Між бухгалтерським та екологічним обліком є взаємозв’язок та 

взаємозалежність. На рівні підприємства екологічний облік здійснюється в 

контексті діючих стандартів фінансового та управлінського обліку. 

Мета екологічного обліку- це інформаційне забезпечення і аналіз 

взаємозв’язку екологічної і економічної складової господарської 

діяльності, визначення екологічних ризиків та шляхів їх мінімізації. 

З однієї сторони екологічний облік виступає як засіб планування, 

управління і контролю за впливом підприємства на навколишнє 

середовище, інструментом відображення витрат і результатів 

природоохоронних заходів. З другої сторони, екологічний облік забезпечує 

менеджмент підприємства систематизованою базою даних про еколого-

орієнтовані процеси, у тому числі відображення зовнішніх екстерналій і 

ефектів. 

Важливим етапом формування екологічного обліку є визначення 

його об’єктів. Вирішення цього питання також не має однозначних 

поглядів, серед вчених які розглядають цю проблему. 

Так, М.В. Замула, Н.Л. Липова, В.В. Травин досліджують екологічні 

зобов’язання як об’єкт бухгалтерського обліку, екологічні доходи і 

витрати, фінансові результати від екологічної діяльності. 

Деякі вчені досліджують такі об’єкти обліку екологічної діяльності, 

як капітальні інвестиції, поточні витрати, джерела фінансування 
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екологічної діяльності [7]. 

Ми розділяємо погляди вчених які вважають, що до об’єктів  

екологічного обліку треба віднести ті об’єкти які відображають специфіку 

екологічної діяльності, тобто пов’язані з антропогенними факторами. 

Формування та подальший розвиток екологічного обліку зумовлено 

наступним:  

 рахунки підприємства повинні відображати як вплив господарської 

діяльності на стан навколишнього середовища, так і вплив екологічної 

діяльності на фінансовий стан підприємства; 

 інвесторам для прийняття рішень необхідно мати в розпорядженні 

інформацію щодо екологічної діяльності та екологічних витратах; 

 необхідно виявити і перерозподілити екологічні витрати так, щоб 

це реально відображалося в калькуляції собівартості продукції, а 

інвестиційні рішення базувалися на реальних витратах та вигод; 

 екологічний облік повинен забезпечити стійкий розвиток 

підприємства. 
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Поліщук О.В., к.ю.н.,  доцент, м. Первомайськ, Первомайська філія НУК 

ім. адмірала Макарова 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

В умовах формування ринкових відносин в Україні здійснюється 

безперервний пошук і використання найбільш раціональних та ефективних 

методів управління виробництвом. Створення і освоєння на практиці 

нових нетрадиційних систем одержання інформації про витрати та 

результати виробничої діяльності, застосування нових підходів і методів 

планування, обліку та контролю забезпечують можливість вирішення 

багатьох завдань ефективного управління сучасним підприємством. 

Одним із важливих завдань у даний час для підприємства України є 
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розробка науково-методичного забезпечення і практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення методів управління витратами для досягнення 

поставлених цілей на всіх етапах виробничого процесу. Тому дослідження 

і систематизація науково-практичних аспектів управління витратами є 

важливим питання сучасної теорії і практики[1, с. 306]. 

Проблему розробки і використання на практиці нових підходів до 

ефективного управління витратами підприємства широко обговорювали у 

вітчизняній і зарубіжній економічній літературі. Питанню теорії і практики 

застосування методів управлінні витратами досліджували такі вчені, як 

О.Ф. Аксененко, С.Ф. Голов, П.С. Безруких, А.Д. Шеремет, К. Друрі та 

інші. Однак проблема класифікації методів управління витратами, 

залишається актуальною, що зумовлює необхідність її наукового 

дослідження в нашій науковій роботі. 

Велике різноманіття методів управління витратами зумовлює 

потребу в досконалому вивченні їх сутності, переваг та недоліків.  

З розвитком конкуренції на ринку та зниженням норми прибутку 

перспективи розвитку підприємства значною мірою залежать від поведінки 

витрат та управління ними. Вміння планомірно і раціонально керувати 

витратами в періоди погіршання кон'юнктури ринку підвищує шанси на 

виживання.  

Також за сприятливих економічних умов важливим завданням є 

оптимальний розподіл ресурсів між поточною та інвестиційною 

діяльністю. Це можливо зробити, якщо на підприємстві діє виважена 

система та оптимальний метод управління витратами.  

Побудову та вдосконалення системи управління витратами на 

підприємствах пропонується здійснювати шляхом: виділення основних 

понять і процедур, системи управління витратами; виявлення існуючих 

проблем формування та контролю витрат на підприємстві; формування 

моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та 

підприємства; побудови інформаційної системи; вибору оптимального 

методу управління витратами; розподілу відповідальності за формування 

витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження. 

Під методом управлінні слід розуміти способи, прийоми впливу на 

об’єкт управління, що здійснюється у процесі управлінської діяльності і 

забезпечують досягнення поставленою мети з максимальним результатом 

та мінімальними витратами. У випадку, коли об’єктом управління є 

витрати, метод управління витратами представляють собою систему 

економічних взаємовідносин між структурними підрозділами 

підприємства. Ці методи реалізуються у процесі виробничої діяльності і 

базуються на використанні проявів економічних законів. Елементам цих 

методів є аналіз, планування, внутрішньогосподарський облік і контроль 

над ресурсами в місцях їх безпосереднього споживання [1, с. 307]. 

До створення і поширення методів управління витратами призвела 
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сукупність об'єктивних чинників: концентрація виробництва, 

удосконалення його технології й організації, розробка теорії нормування 

витрат праці й матеріальних ресурсів, розвиток методів оперативного 

управління виробництвом, гостра необхідність оперативного контролю 

витрат і регулювання собівартості.  

Необхідність постійної роботи над вирішенням завдань оптимізації 

рівня витрат і забезпечення їх стійкої позитивної тенденції призвело до 

досить великої кількості різноманітних методів управління витратами, а 

саме: директ-костинг, стандарт-кост, таргет-костинг, кайзер-костинг, СVР-

аналіз, кост-кілинг, бенчмаркінг витрат, LСС-аналіз тощо.  

"Директ-костинг" представляє собою систему управлінського обліку, 

яка має за основу класифікацію витрат на змінні та постійні та включає в 

себе облік їх за видами, місцями виникнення й носіями, а також аналіз 

витрат і результатів для прийняття управлінських рішень. Система директ-

костинг має ряд переваг: дані про собівартість, обсяг, прибутки, необхідні 

для цілей планування прибутку, завжди можна отримати з регулярної 

звітності; директ-костинг об'єднує такі ефективні засоби контролю, як 

стандарт-кост і гнучкі бюджети. Основні труднощі при застосуванні даної 

системи полягають у виділенні постійних витрат. Значна частина 

напівзмінних витрат може розподілятись по різному залежно від методу, 

який використовується, а це, в свою чергу, буде позначатися на 

результатах. Однак з часом для підприємств все більш актуальним стає не 

стільки завдання точного і повного визначення собівартості, скільки 

запобігання невиправданих витрат, яких можна було б уникнути. Залежно 

від виду продукції, технологічної складності її виготовлення, 

організаційних особливостей виробництва на підприємствах 

застосовуються різні прийоми, способи збору інформації  про витрати з 

метою розрахунку собівартості продукції, що випускається, дя 

забезпечення ефективності контролю і управління виробничими 

процесами. Це питання було вирішено за допомогою системи "стандарт 

кост".  

"Стандарт-кост" відноситься до одного з найбільш поширених за 

кордоном методів управлінського обліку, методів управління виробничими 

затратами. Засновником цієї системи був Ф. Тейлор, який обгрунтував 

метод нормативного визначення затрат. Дж. Чартер Гаррісон у 1911 р. 

розробив і впровадив діючу систему "стандарт-кост". Вона й стала 

прототипом вітчизняної системи обліку під назвою усім відомого 

нормативного методу [2, с. 45].  

Основною ідеєю методу "стандарт-кост" є розробка норм, до яких 

підприємство повинно прагнути. Перевага системи "стандарт-кост" перед 

іншими методами обліку витрат на виробництво полягає в тому, що на 

підставі встановлених стандартів можна заздалегідь визначити суму 

очікуваних витрат на виробництво і реалізацію виробів, обчислити 
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собівартість одиниці виробу для визначення цін, а також скласти звіт про 

доходи. При застосуванні даної системи керівництво фірм забезпечується 

інформацією про величину відхилень від нормативів і про причини їх 

виникнення, яка використовується для оперативного прийняття 

управлінських рішень. 

Система "стандарт-кост" має і недоліки. Наприклад, важко скласти 

стандарти згідно з технологічною картою виробництва. Зміна цін, 

викликана конкурентною боротьбою за ринки збуту товарів, інфляцією, 

ускладнює обчислення незавершеного виробництва і вартості залишків 

готових виробів на складі. Крім того, не на всі виробничі витрати можна 

встановлювати стандарти, що зумовлює іноді послаблення контролю за 

ними на місцях. При виконанні підприємством великої кількості різних за 

характером і типом замовлень за порівняно короткий час обчислювати 

стандарт на кожне замовлення незручно. У таких випадках замість науково 

встановлених стандартів на кожен виріб застосовується середня вартість, 

яка є базою для визначення цін на виріб. 

Суттєвим недоліком при цьому є існуючі труднощі у визначенні на 

практиці ступеня напруженості стандартів та норм. Сьогодні відсутні 

науково обгрунтовані норми, а складання стандартів на основі даних 

минулих затрат в умовах інфляції викликає значні труднощі [3, с. 111]. 

Модифікація методології управління витратами сучасних 

підприємств була втілена в методі "таргет-костинг" – управління 

витратами за цільовою собівартістю. Суть даного методу досить проста і 

водночас революційна, вона базується на традиційній формулі 

ціноутворення: ціна складається із собівартості та прибутку, виходячи з 

цього собівартість буде становити різницю між ціною і прибутком. 

Вищезазначена система має такі переваги: менеджери та службовці, 

намагаючись наблизитися до цільової собівартості, часто знаходять нові, 

нестандартні рішення в ситуаціях, що потребують інноваційного 

мислення; необхідність постійно утримувати в голові цільову собівартість 

втримує інженерів від спокуси застосувати більш дорогу технологію або 

матеріал, тому що це неминуче призведе лише до виходу на новий виток 

перепроектування продукту.  

Головна перешкода полягає у тому, що для успішного впровадження 

таргет костингу в організації повинна бути налагоджена тісна взаємодія 

між різними підрозділами та працівниками.  

Також скорочення вартості виробництва можна досягти шляхом 

застосування кайзен-костингу, ціллю якого є удосконалення діяльності 

компанії або її окремих підрозділів за допомогою внутрішніх резервів без 

залучення великих інвестицій ззовні.  

Щоб використання даного методу було результативним, слід 

виконати певні вимоги: виробити стиль керівництва, який підтримує 

відкритість, довіру і співробітництво; сформувати стратегію і тактику 
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діяльності підприємства; підтримувати постійність цілей; підтримувати та 

розвивати систему заохочення, яка буде стимулювати співробітництво; 

впроваджувати постійно діючі програми навчання персоналу.  

Сукупне використання таргет-костингу та кайзен-костингу являє 

собою загальну систему управління витратами. Термін "загальна" 

пояснюється як управління витратами на всіх стадіях життєвого циклу 

створюваного продукту, а також повне залучення в цей процес 

співробітників всіх підрозділів в масштабі всього підприємства.  

Перевагою цього методу є те, що він забезпечує постійне зменшення 

витрат й утримання їх на заданому рівні, а основним недоліком — 

необхідність мотивації працівників і корпоративної культури, що 

підтримує залучення персоналу в діяльність організації.  

Система управління витратами, заснована на використанні АВС 

методу, що передбачає можливість оцінки доцільності їх здійснення з 

погляду корисності виконання пов'язаних з цими витратами операцій 

технологічного процесу. Наявність такої оцінки дозволяє оптимізувати 

обсяг витрат за рахунок вилучення тих з них, які прямо не пов'язані з 

процесом виробництва продукції або не забезпечують належного рівня 

віддачі у вигляді отриманих фінансових результатів (прибутку, доходів від 

реалізації).  

Для оптимізації співвідношення між корисним ефектом об'єкта і 

сукупними витратами протягом життєвого циклу використовується 

групування, яке на практиці отримало назву ABC Analysis, тобто АВС 

аналіз [4, с. 34].  

Групування здійснюється за трьома категоріями об'єктів (А, В, С). 

При цьому категорія А охоплює незначну кількість об'єктів з високим 

рівнем впливу на результативний показник, що контролюється, категорія В 

– середню кількість об'єктів з середнім рівнем впливу, а категорія С – 

значну кількість об'єктів (статей витрат або об'єктів калькулювання 

собівартості) з незначним впливом на ефективність господарювання. Так, 

головний сенс дослідження при АВС аналізі полягає в тому, що 

максимальна рентабельність та максимальний приріст ринкової вартості 

підприємства досягається за рахунок ефективного управління витратами, 

що належать до категорії А. Впровадження даного методу здійснюється в 

декілька етапів.  

Запровадження систем управління витратами на основі АВС методу, 

на думку автора, дозволить: забезпечити формування раціональної 

структури витрат з врахуванням корисності їх здійснення на кожному етапі 

виробництва; оптимізувати собівартість продукції за рахунок покращення 

процесу виробництва; обґрунтовано встановлювати нормативи обсягів та 

рівнів витрат, виконання яких структурними підрозділами контролюється 

службою фінансового контролю; досягти зростання ринкової вартості 

сільськогосподарського підприємства в довгостроковій перспективі та 
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максимізації прибутковості у короткостроковому періоді [5, с. 67].  

Відносно новим, у порівнянні із попередніми, є метод бенчмаркінгу, 

який представляє собою дослідницько-аналітичний вид діяльності. Сам 

термін "бенчмаркінг", який характеризує самостійний вид діяльності, 

з'явився у 70 ті роки минулого століття, хоча і раніше успішно діючі 

організації активно вивчали і брали за основу передовий досвід 

підприємств партнерів і конкурентів. Популярність цього методу дуже 

легко пояснюється: бенчмаркінг допомагає відносно швидко і з 

найменшими витратами удосконалювати бізнеспроцеси, а у більш 

широкому сенсі, просто удосконалювати власну діяльність.  

Бенчмаркінг створює своєрідну аналогову базу, що може бути 

використана як еталонний об'єкт поглибленого предметного дослідження. 

Причому цілі, що переслідують підприємці, використовуючи 

інструментарій бенчмаркінга, можуть бути різними: поліпшити позицію 

стосовно конкурентів; знизити витрати; зміцнити конкурентну позицію; 

підвищити ступінь задоволеності покупців; впровадити новітні технології 

безпеки або збільшити ефективність тих, що вже використовуються; 

визначити слабкі місця процесу; розробити нові ідеї; поліпшити 

організацію тощо.  

Його особливість, а в деяких випадках і недолік, полягає в зборі 

повної, у тому числі конфіденційної і напівконфіденційної інформації про 

діяльність різних суб'єктів ринкового середовища. Зібрана інформація 

дозволяє отримати більш широке уявлення про характер підприємницької 

діяльності лідерів конкурентного середовища і причинах та чинниках 

їхнього успіху, які мають бути узагальнені та використані в процесі 

побудови моделі ефективного підприємництва.  

Досить жорстким методом управління витратами є кост-кілинг, він 

спрямований на оперативну мінімізацію витрат підприємства без шкоди 

його діяльності та розвитку. Реалізація цього методу можлива через участь 

підприємства в тендерах, жорсткий тиск на постачальників, зменшення 

ланцюга руху сировини, пошук нових постачальників або оптимізацію 

структури наявних. 

Отже, перевагою кост-кілингу є те, що він дає змогу швидко 

скоротити витрати підприємства, а недоліками — жорсткість, бо він 

передбачає зменшення витрат на заробітну плату і скорочення персоналу; 

використання його час від часу або лише по окремих підрозділах 

підприємства не дасть очікуваних результатів.  

Зарубіжні фахівці досить широко застосовується аналіз 

співвідношення "витрати–випуск–прибуток" (Cost — Volume — Profit 

Relationships, або CVP). Через оперативність та ефективність цього методу 

його популярність зростає і в Україні, особливо в останні роки. За своєю 

сутністю CVP аналіз є досить простим, базується на легко обчислюваних 

показниках і дає змогу оперативно оцінити вплив величини та структури 
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витрат, обсягу продажу продукції на прибуток, аналізувати його 

залежність від рівня цін і структури виробництва, обгрунтовувати 

маркетингову стратегію.  

До переваг даного методу можна віднести те, що підприємство має 

змогу залежно від запланованого прибутку визначити обсяг реалізації. 

Недоліками методу є: поділ витрат підприємства на змінні, які лінійно 

залежать від обсягу продукції, і постійні, які від нього не залежать, що на 

практиці зробити складно; будь-яка зміна наявних у моделі чинників 

(змінних і постійних витрат, обсягу реалізації й ціни) може суттєво 

змінити кінцевий результат [7, с. 43].  

Використання LCC (розрахунок витрат за етапами життєвого циклу 

продукції) — аналізу передбачає наявність маркетингових досліджень 

стану ринку і позиції на ньому продукції. Це необхідне для точного 

визначення життєвого циклу товару. LCC аналіз слід використовувати 

підприємствами, які виробляють асортимент не стандартної продукції та 

перебувають у нестабільній щодо параметрів попиту на ринку.  

Перевагами LСС аналізу є: забезпечення точного прогнозу витрат і 

співвідношення отримуваного доходу та витрат щодо виробництва виробу 

в цілому; забезпечення стратегічного бачення структури витрат і 

зіставлення її зі структурою доходів.  

Є і недоліки даного методу з якими стикаються підприємства: 

невизначеність в обліку накладних витрат (якщо їх не враховувати, 

страждає комплексність використовуваної інформації; якщо враховувати, 

то використовувана інформація має ймовірний характер); може 

потребувати витрат на отримання великої додаткової інформації [8, с. 145].   

Таким чином, проведений аналіз сучасних методів управління 

витратами показав, що для вирішення проблеми оптимізації витрат та 

ефективності господарювання підприємств необхідний індивідуальний 

підхід до вибору існуючих систем управління витратами. Можливо у 

подальшому слід спрямувати свою роботу на пошук комбінованих систем 

та методів управління витратами чи розробку нових методів, які 

дозволяють підвищити ефективність управління витратами на вітчизняних 

підприємствах. У деяких випадках, для ефективного управління витратами 

слід використовувати комбінування декількох методів, наприклад, 

взаємодія методів таргет-костінгу та кайзер-костінгу дасть змогу 

ефективно управляти собівартістю.  

В ході дослідження було визначено, що універсальних методів 

управління витратами не існує. Застосування кожного з них є доцільним 

для конкретних умов і цілей в управлінні витратами. Обираючи найкращий 

метод, керівництву необхідно провести детальні дослідження на своєму 

підприємстві майже з усіх питань його діяльності. Отже, від правильно 

обраного методу або їх сукупності залежить ефективність управління 

витратами. 



197 

 

Список використаної літератури 
1. Грінченко А.В. Класифікація факторів впливу на витрати підприємства // 

Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип. 27. Т.1. – 392-398 с. 

2. Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 320 с. 

3. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник / С.Ф. Голов. — К.: Лібра, 2003. 

— 704 с.  

4. Градов А.П. Управленческий и производственный учет / А.П. Градов. — М.: 

Изд-во ЮНИТИ, 2003. — 346 с.  

5. Козаченко Г.В. Управління затратами підприємства: монографія / Г.В. 

Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. — К.: Лібра, 2007. — 320 

с.  

6. Ковтун С. Управління затратами / С. Ковтун, Н. Ткачук, С. Савлук. — Х.: 

Фактор, 2008. — 272 с.  

7. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В.П. 

Савчук. — К.: Издательский дом "Максимум", 2009. — 884 с.  

8. Управління затратами підприємства: монографія / Г. В. Козаченко, Ю.С. 

Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. — К.: Лібра, 2007. — 320 с.  

 

 

Рябець Д.М., здобувач, Причорноморський науково-дослідний інститут 

економіки та інновацій 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

Сьогодні сфера охорони здоров’я зазнає  найбільшої фінансової 

нестачі ресурсів: відсутність державного фінансування, низька 

платоспроможність й бідність населення, брак меценатства. При цьому 

сфера охорони здоров’я потребує  найбільшої модернізації, адже не 

відповідає світовим стандартам. Тому в сучасних умовах розвитку одним 

із стратегічних інструментів для трансформації сфери охорони здоров’я  

може виступити державно-приватне партнерство (надалі, ДПП). 

Необхідно погодитися з думкою Шевчук Ю.В., що «… ДПП 

дозволяє ефективно використовувати фінансові ресурси і професіоналізм 

приватного сектора за збереження державного контролю за діяльністю 

медичного закладу. Основні принципи, ознаки та форми реалізації ДПП у 

сполученні з механізмами впровадження обов’язкового медичного 

страхування підтверджують широкі можливості їх спільного використання 

для розвитку сфери охорони здоров’я. ДПП забезпечує диверсифікацію 

каналів фінансування сфери охорони здоров’я, оптимізує розподіл ризиків 

між партнерами, дозволяє активно залучати інвестиції, підвищити якість 

надання медичних послуг населенню, покращити рівень державного 

управління соціальною інфраструктурою, покращити стан бюджету та 

ефективність використання коштів, створити належні умови для 

покращення рівня надання медичних послуг, підняти рівень оплати праці 

медпрацівникам. що сприятиме розвитку охорони здоров’я. На сучасному 

етапі ДПП має використовуватися для обслуговування непрофільних 
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функцій закладів охорони здоров’я» [1, c.425]. 

Підгаєць С. В. й Сіташ Т. Д. зазначають, що основною метою ДПП є 

розвиток інфраструктури в інтересах суспільства   шляхом об’єднання 

ресурсів і досвіду кожної зі сторін реалізація суспільно значущих проектів 

з найменшими витратами і ризиками за умови надання економічним 

суб’єктам високоякісних послуг [2]. 

Для використання державно-приватного партнерства  у сфері 

охорони здоров’я, на наш погляд, необхідно визначити наступні завдання, 

а саме: 

- формувати синергетичний підхід до реалізації проєктів державно-

приватного партнерства в системі охорони здоров’я в Україні; 

- визначити сектори, що мають найвищий потенціал до реалізації 

проектів ДПП на основі аналізу структурних особливостей 

функціонування системи охорони здоров’я в Україні; 

- вдосконалити нормативно-правове поле реалізації ДПП на основі 

методичних рекомендацій (guidelines) світових організацій; 

- визначити перелік послуг у різних секторах системи охорони 

здоров’я, що можуть надаватися (управлятися) приватним сектором в 

рамках ДПП; 

- розробити типові види договорів для різних послуг і напрямів у 

діяльності системи охорони здоров’я України, узгодивши взаємодію різних 

державних партнерів, з чітким визначенням їх функцій та меж 

відповідальності; 

- обґрунтувати пілотні проєкти ДПП. 

Степанова О. В. старший науковий співробітник відділу управління 

економікою ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

довела про необхідність удосконалення методичного забезпечення 

реалізації проєктів державно-приватного партнерства в Україні адже «… 

потребує розробки та впровадження відповідних моделей їх об’єктивної та 

стандартизованої оцінки та відбору, з врахуванням показників ризику та 

ефективності проектів ДПП у сфері охорони здоров’я (компаратора 

державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я). Технічна 

складність використання компаратора для проектів державно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров’я виходить за межі звичайного 

економічного аналізу та оцінки ефективності проектів, що обумовлює 

необхідність ретельної уваги до відбору відповідних алгоритмів, 

показників та процедур його проведення. Враховуючи вищенаведене 

вважаємо за доцільне прийняття наступних заходів спрямованих на 

стимулювання розвитку ДПП в охороні здоров’я в Україні: 1) розробку та 

впровадження стандартизованої методики компаратора державно-

приватного партнерства та компаратора державного сектора у сфері 

охорони здоров’я в Україні; 2) розробку механізмів секторної деталізації та 

особливостей використання компаратора ДПП та компаратора державного 
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сектора для відповідних видів діяльності та видів медичних та немедичних 

послуг у сфері охорони здоров’я; 3) визначення критеріїв за якими 

визначатиметься обов’язковість застосування компараторів для проектів у 

сфері охорони здоров’я (наприклад, загальна вартість проектів або 

суспільна значущість проекту)» [3, c.425]. 

Підсумовуючи вище викладене, необхідно констатувати, що сьогодні 

сфера охорона здоров’я не може обійтися без значних фінансових ресурсів 

для модернізацій, а тому вимагає залучення такого інструменту як 

державно-приватне партнерство. Наведено основі переваги та завдання для 

використання ДПП. Обґрунтовано необхідність удосконалення 

методичного забезпечення реалізації проєктів державно-приватного 

партнерства в Україні у сфері охорони здоров’я.  
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Сологуб Н.В., м. Первомайськ, Первомайський коледж НУК імені 

адмірала Макарова 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

В сучасних ринкових умовах, функціонування підприємств харчової 

промисловості неможливе без планування та контролю витрат. Головною 

метою аналізу витрат підприємства являється оцінка фактичних даних, 

їхня оптимізація та обґрунтування управлінських рішень щодо подальшого 

удосконалення. Також надзвичайно важливим є процес прогнозування 

витрат. 

Базою для проведення аналізу витрат було обрано підприємство 

харчової галузі Миколаївської області ПрАТ «Первомайський 

молочноконсервний комбінат». 

Важливим напрямом пошуку резервів зростання чистого доходу є 

зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції, а саме, 

матеріальних витрат, амортизації основних фондів та інших витрат. Тому 

необхідно проаналізувати структуру витрат операційної діяльності ПрАТ 

«ПМКК» за досліджуваний період та виділити в їхньому складі ті статті 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/1356/1/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%20%D0%A1.%20%D0%92.%2C%20%D0%A1%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%88%20%D0%A2.%20%D0%94.%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98%20%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%98%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%92%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%86%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%98%20%D0%97%D0%94%D0%25..9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%E2%80%99%D0%AF.pdf
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витрат, які можуть бути оптимізовані до певного рівня. 

Для того, щоб мати можливість порівняти витрати за статтями, 

перерахуємо їх на 1 грн. чистого доходу від реалізації, та визначимо 

мінімальний рівень витрат періоду (табл.1) [1,78]. Отриманий мінімальний 

рівень витрат дає можливість підприємству зменшити рівень витрат на 1 

грн. чистого доходу при прогнозуванні витрат на 2019 рік. 

Таблиця 1 

Розрахунок рівня витрат на 1 грн. чистого доходу ПрАТ «ПМКК» 
Стаття Рік Мініма

льний 

рівень 

витрат 

2015 2016 2017 2018 
тис 

грн.  

рівень 

витрат 

на  

1грн 

ЧД 

тис 

грн.  

рівень 

витрат 

на 

1грн 

ЧД 

тис 

грн.  

рівень 

витрат 

на 

1грн 

ЧД 

тис 

грн.  

рівень 

витрат 

на 

1грн 

ЧД 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

545,6 - 519,9 - 690,9 - 808,8 - - 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

470,2 0,861 461,1 0,887 769,3 1,113 778,5 0,963 0,861 

Адміністратив

ні витрати 

7,41 0,014 7,37 0,014 7,14 0,010 6,99 0,009 0,009 

Витрати на 

збут 

35,9 0,066 28,6 0,055 49,7 0,072 43,6 0,054 0,054 

Інші 

операційні 

витрати 

10,0 0,018 24,7 0,048 25,3 0,037 50,5 0,062 0,018 

Матеріальні 

витрати 

351,4 0,644 460,1 0,885 523,0 0,757 605,2 0,748 0,644 

Витрати на 

оплату праці 

18,8 0,034 19,3 0,037 33,6 0,049 38,7 0,048 0,034 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

7,7 0,014 7,4 0,014 7,4 0,011 9,1 0,011 0,011 

Амортизація 9,9 0,018 10,3 0,02 8,7 0,013 8,4 0,010 0,01 

Разом витрати 1457 1,669 1539 1,96 2115 2,079 2350 1,905 1,669 

За даними табл.1, можна сказати, що ПрАТ «ПМКК» має резерви 

зниження витрат від операційної діяльності за рахунок собівартості 

реалізованої продукції, інших операційних витрат, та матеріальних витрат. 

За цими статтями в 2018 році спостерігається значна перевитрата, 

порівняно з попередніми періодами. 

Досягти оптимального рівня витрат  в 2018 році ПрАТ «ПМКК» 

вдалося за такими статтями, як адміністративні витрати, витрати на збут, 

амортизацію (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Визначення оптимального рівня витрат ПрАТ «ПМКК» для 2018 року та їх 

прогнозування на 2019 рік, тис. грн. 
Стаття витрат 2016  

рік 

2017  

рік 

Факт  

2018 

рік 

Оптимальний 

рівень  

2016 року 

Економія / 

перевитрата 

2016 року 

Прогноз 

2019 рік 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

461,1 769,3 778,5 470,2 -308,3 573,6 

Адміністративні 

витрати 

7,37 7,14 6,99 6,99 - 8,04 

Витрати на збут 28,6 49,7 43,6 43,6 - 49,7 

Інші операційні 

витрати 

24,7 25,3 50,5 10,0 -40,5 11,4 

Матеріальні 

витрати 

460,1 523,0 605,2 351,4 -253,8 421,7 

Витрати на 

оплату праці 

19,3 33,6 38,7 18,8 -19,9 24,6 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

7,4 7,4 9,1 9,1 - 10,5 

Амортизація 10,3 8,7 8,4 8,4 - 9,9 

Разом витрат 1018,87 1424,14 1540,99 918,5 -1431,5 1109,4 

За даними табл. 2 видно, що фактичні витрати за 2018 рік склали 

1540,99 тис. грн. Сума оптимальних витрат становить 918,5 тис грн. Отже, 

підприємство неефективно використало свої фінансові ресурси.  

Знаючи мінімальний рівень на 1 грн. чистого доходу та плановий 

рівень чистого доходу, можна спрогнозувати оптимальний рівень витрат 

на 2019 рік. 

Плановий чистий дохід на 2019 рік розраховується із врахуванням 

його середнього коефіцієнта зростання за аналізований період, який 

дорівнює 1,15 пунктів: 808,8 * 1,15 = 930,12 тис. грн. Отже, очікувана сума 

чистого доходу в 2019 році становить близько 930,12 тис. грн.  

 Необхідно звернути увагу на те, що у 2019 році за прогнозами 

мають збільшитися витрати на збут на 6,1 тис. грн., адміністративні 

витрати на 1,05 тис. грн., амортизація на 1,5 тис. грн.  

Інші статті витрат підлягають оптимізації за критерієм мінімального 

рівня витрат у чистому доході. Так, у 2019 році, прогнозується зниження 

собівартості реалізованої продукції на 204,9 тис. грн., інших операційних 

витрат на 39,1 тис. грн., матеріальних витрат на 183,5 тис. грн., у 

порівнянні з 2018 роком. 

В результаті проведених оптимізаційних заходів в 2019 році матиме 

місце покращення фінансових результатів від операційної діяльності ПрАТ 

«ПМКК», порівняно з 2018 роком. 

Таким чином, ПрАТ «ПМКК» доцільно в 2019 році здійснити 

витрати на прогнозованому рівні. Це дасть змогу підприємству отримати 
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економію фінансових ресурсів та використати їх з більш ефективною 

віддачею. 

Отже, оптимізація витрат є більш ефективною, ніж зменшення їх 

обсягів, оскільки непродуктивні витрати негативно впливають на 

фінансові результати та ефективність господарської діяльності 

підприємства в цілому. 
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Стиценко О.В., викладач кафедри економіки та інформаційних 

технологій, м. Миколаїв, Миколаївський міжрегіональний інститут 

розвитку людини Університету «Україна» 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ: 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Сільський туризм в умовах ринкової економіки все більше набуває 

пріоритетного значення, адже допомагає вирішувати проблеми розвитку 

сільської місцевості, а саме: відтік молоді в міста, зниження зайнятості, 

низькі доходи сільського населення тощо. 

Сільський туризм загалом та агротуризм зокрема вирішують 

проблеми диверсифікації підприємництва в регіонах, зайнятих 

виробництвом сільськогосподарської продукції, та підвищення рівня 

зайнятості трудового потенціалу через створення додаткових робочих 

місць. Одночасно сільський туризм виконує величезну пізнавальну 

функцію та сприяє вихованню громадян щодо бережливого ставлення до 

природи, розумінню сутності та проблем праці в сільському господарстві. 

Крім того, сільський туризм є видом відносно дешевого, але досить 

приємного й одночасно активного відпочинку, рекреації та оздоровлення 

[1]. 

Задля оцінки економічного потенціалу суб’єктів агротуризму, 

необхідно дослідити динаміку розвитку сільського зеленого туризму по 

основними характеристикам, а саме: кількість садиб, їх загальну та 

житлову площу, кількість розміщення відпочиваючих, середня місткість.  

За даними Державної служби статистки України, У розрізі 
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аналізуючого періоду видно, що кількість агросадиб в Україні 

збільшується з кожним роком, так на 142 одиниць у 2017 р. у порівнянні із 

2015 р. Загальна площа садиб у 2017 році також збільшується на 21 522,1 

м
2 

 у порівняння із 2015 роком і становить 94 763,1 м
2
. Кількість 

розміщених осіб протягом останніх трьох років також збільшувалося, так у 

2016 році маємо приріст даного показника на 30 638 осіб, порівняно із 

рівнем 2015 р. та у 2017 році на 33 317 осіб порівняно із 2015 р. Середня 

місткість садиб у 2017 р. зросла на 0,8 порівняно з рівнем 2015 р. [2]. 

У процесі дослідження динаміки розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні, було виявлено, що кількості садиб по Україні 

збільшується та прослідковується активізація розвитку агротуризму, про 

що свідчать статистичні дані кількості розміщених туристів. Але має місце 

той факт, що офіційні та фактичні дані підприємницької діяльності у сфері 

агротуризму різняться між собою: по перше, це пояснюється тим, що 

багата кількість внутрішні туристи не завжди користуються послугами 

туроператорів чи турагентів, на відміну від виїзних туристів; по друге, 

багата частина агросадиб є офіційно не зареєстрованими, тобто 

перерубають «у тіні», що в свою чергу пов’язано із мінімальною 

підтримкою як місцевої влади, так і держави вціому. Отже, статистичні 

дані сільського зеленого туризму зараз не мають повної достовірної 

інформації, що в свою чергу заважає повноцінно оцінювати масштаб 

розвитку агротуризму. 

В цілому, найбільша кількість агросадиб зосереджена у Західному 

регіоні України, зокрема 81,2% садиб від загальної кількості розташовано 

в Івано-Франківській області, 4,2% садиб розташовані у Чернівецькій 

області, а 3,7% садиб зареєстровані в Львівській області. 

Необхідно  констатувати, що насиченість агросадибами неоднаково 

розподілена по території України, що пояснюється природно-

кліматичними умовами, наявністю історико-культурних об’єктів та 

збереженням етнічних традицій. Геопросторове розміщення садиб 

сільського зеленого туризму в Україні у 2017 році зображено на рис. 1. 

В сучасних умовах світової пандемії та економічної кризи 

агротуризм в Україні стає чудовою альтернативою закордонних курортів, 

адже чимало українців обиратимуть екологічні сільські садиби для 

активного відпочинку. 
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Рис. 1. Геопросторове розміщення садиб сільського зеленого туризму 

в Україні у 2017 році 

Джерело: складено автором за основі [3] 

 

Таким чином, розвиток сільського зеленого туризму не тільки 

допомагає збереженню та розвитку рекреаційних зон у сільській 

місцевості, але й сприяє вирішенні соціально-економічних проблем села, 

що передбачає зниження рівня безробіття шляхом залучення молоді і 

місцевого населення, відтворення трудового потенціалу, уповільненням 

міграційних процесів, підвищення рівня інфраструктурного забезпечення 

регіону, поповнення місцевого бюджету тощо. 
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Тарасов І. В., к.х.н., доцент, м. Первомайськ, Первомайська філія НУК 

ім. адмірала Макарова 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ В КОМУНАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ 

Сфера комунальних послуг в Україні завжди була в фокусі уваги 

суспільства та влади, як один із факторів соціально-економічної розбудови 

держави. Особливо це відчувалось під час виборів та інших доленосних 

періодів. 

Але одна з найважливіших та повсякденна галузь господарства була і 

є до сьогодні в фінансовій кризі. Причин для цього багато: застарілі 

комунікації та методи господарювання, які були орієнтовані на дешеві 

ресурси ще радянської епохи, популізм влади, корупція, інфантильність 

населення щодо споживання послуг тощо. 

При цьому Україна ступала на шлях ринкової економіки, хоча, треба 

визнати, що «ринковість» торкнулась житлово-комунальне господарство в 

числі останніх. Криза 2014 року викликала багаторазовий стрибок тарифів 

у комунальній сфері і викрила безліч недоліків ЖКГ. Одночасно з ростом 

тарифів знижувалась у 2014-2015 роках купівельна спроможність 

населення і, відповідно, платіжна дисципліна в комунальній галузі. Ця 

галузь в багатьох випадках стикнулась з небезпекою дефолту. Наприклад, 

в наслідок скорочення  платежів населення та юридичних осіб 

постачальники комунальних послуг не мали можливість покупати 

електроенергію, паливо та інші товари і послуги або потрапляли у великі 

борги та кредити. Особливо небезпечним явищем стала не виплачування 

зарплатні робітникам ЖКГ та їх скорочення. 

Тому особливо в цей час постало питання щодо фінансової 

дисципліни у сфері житлового-комунального господарства [1]. Основним 

джерелом доходу відповідних підприємств є платежі за послуги і ресурси 

від кінцевих споживачів – юридичних або фізичних осіб. Незабаром свої 

корективи внесла низка реформ, однією з яких було створення об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків та комерційних організацій, що 

фактично замінили власно житлово-експлуатаційні контори. 

Фінансові розрахунки та підвищення фінансової дисципліни 

неможливо без автоматизації обліку та впровадження багатьох дій щодо 

забезпечення виконання таких задач. Зазвичай, при впровадженні будь 
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яких інформаційних систем, обчислювальних комплексів, баз даних 

необхідно враховувати наступні аспекти: 

- технічні; 

- технологічні; 

- програмні; 

- фінансові; 

- організаційні; 

- правові та інші. 

При цьому останні з перелічених в нашій країні досить часто 

змінюються, особливо стосовно комунальної сфери [2].  

Вже розроблені і впроваджені безліч програмних комплексів та 

інформаційних систем щодо обліку, аналізу і розрахунків за надання 

комунальних послуг. В цій сфері особливих успіхів досягли такі вітчизняні 

компанії, як «SoftProect», 1С-Україна і навіть декілька іноземних. Це 

недивно, тому що завдяки тарифам та особливому соціальному значенні 

об’єктів ЖКГ в цій сфері з’явились суттєві суми, навіть по міркам таких 

крупних розробників, як 1С.  

Але у привабливості таких упроваджень розробники зацікавлені в 

першу чергу у великих містах або у містах, в яких облік комунальних 

послуг вирішується комплексно на рівні міста чи  асоціації ОСББ. Наше 

місто, на жаль, к таким не відноситься. 

Крім того, структура та взаємовідносини між суб’єктами 

господарювання і населенням в Первомайську є особливими. Наприклад, в 

Одесі немає прямих договорів з мешканцями щодо вивозу твердих 

побутових відходів (ТПВ) і навіть в багатьох випадках на поставку 

електроенергії, води та інше. В нашому випадку є прямі договори, які, на 

жаль, в багатьох випадках не виконуються. 

В нашому місті постачальники комунальних послуг також 

використовують відповідне програмне забезпечення. Стосовно 

бухгалтерського та податкового обліку воно майже на викликає нарікань, 

тому що базується, як правило, на загально відомих системах, що 

оновлюються досить оперативно при змінні законодавства. Цього не 

можна стверджувати, якщо звернутись до обліку спожитих послуг 

абонентів – як фізичних осіб, так і юридичних. В деяких випадках 

застосовується програмне забезпечення, яке застаріло та оновлюється 

незважаючи на суттєві зміни в умовах постачання послуг та їх оплати. 

Наприклад, одною із останньою значною зміною було монетизації 

субсидій, а нещодавно і монетизація пільг.  

До автора із пропозицією з автоматизації обліку постачання послуги 

ТПВ населенню та її оплати звернулось керівництво комунального 

підприємства «Комунсервіс» Первомайської міської ради. Проблем на той 

момент – 2015 рік – було безліч. Серед організаційних, які необхідно було 

вирішувати паралельно, був облік кількості мешканців за певною адресою, 
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тому що нарахування в даному випадку виконувались саме за цим 

критерієм.  

В якості платформи для автоматизації роботи абонентського відділу 

було прийнято рішення взяти 1С-Підприємство – загально відомий 

застосунок, на якому в бухгалтерії підприємства в той час розпочинався 

упроваджуватись бухгалтерський облік в конфігурації «Бухгалтерія країни 

1.2». Це давало змогу у майбутньому легко інтегрувати інформаційну базу 

абонентського відділу з касою та бухгалтерією: зниження вартості 

програмного забезпечення, швидке навчання персоналу тощо. 

Крім того, шлях індивідуальної розробки під потреби конкретного 

підприємства нової конфігурації інформаційної бази давало змогу більш 

швидко, оперативно та гнучко пристосувати та модифікувати її до нових 

вимог законодавства, відповідних відділів міської ради та специфіки 

організації роботи в КП «Комунсервіс» як багатопрофільного 

підприємства. 

При цьому вартість розробки та супроводжування була значно 

нижчою, ніж готових програмних комплексів, які розраховані на 

комплексний облік усіх видів комунальних послуг та не гарантували 

швидкої адаптації при зміні вимог.  

Особливу увагу у сфері ЖКГ, в тому числі і на цьому підприємстві, 

приділяється різноманітним нарахуванням, поверненням тощо за минулі 

періоди по старим тарифам. Але головні дві задачі на цьому етапі: 

автоматизація обліку абонентської плати та врахування безлічі пільг 

різного рівня та субсидій. 

До 2015 року оплата здійснювалась за допомогою паперових 

квитанцій, хоча мешканці міста оплачували в банках, відділеннях 

Укрпошти, в касі підприємства і за допомогою онлайн-сервісів. З 

основними суміжними організаціями – ПриватБанком, ОщадБанком, 

Укрпоштою та відділом соціальної допомоги населенню – досить швидко 

були знайдені шляхи щодо інтеграції обміну даними і, як наслідок, 

оперативним оновленням заборгованості. Відповідно став можливий 

фінансовий аналіз в різних розрізах та тісна співпраця з боржниками, 

пільговиками, отримувачами субсидій та магнетизованих виплат. 

Постійне оновлення бази даних дало змогу організувати декілька 

пунктів прийому населення міста з метою уточнення даних, інформування 

щодо оплат, заборгованості, укладання договорів тощо. 

Швидкість та якість обробки інформації значно підвищились, тому 

співробітникам абонентського відділу розширили круг обов’язків. 

Безліч звітів потрібні не тільки працівникам абонентського відділу, 

касі та бухгалтерії, але і органам місцевого самоврядування. Тому вимоги 

постійно змінюються, а можливості інформаційної бази «Комунсервіс» 

зростають. 
 



208 

 

Список використаної літератури 

1. СОУ ЖКГ 00.01-010:2010 «Стандартизація послуг. Послуги з управління 

та утримання житлового комплексу. Загальні вимоги» та СОУ ЖКГ 00.01-011:2010 

«Стандартизація послуг. Послуги з управління та утримання житлового комплексу. 

Класифікація та склад послуг». 

2. Проект Закону України от 30.07.2019 №10468 «Про автоматизацію 

управління житлово-комунальним господарством населених пункті 

 

 

Тубальцева Н.П., к.е.н., Селіванова Н.В., м. Миколаїв, Національний 

університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ  РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

В  МАЛОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

Сучасні соціально-економічні умови господарювання малих 

підприємств України характеризуються надзвичайно низьким рівнем 

продуктивності праці (в 3,5 разів нижче, ніж в Європі та Америці), 

низьким рівнем інноваційної активності та конкурентоспроможності, що, 

насамперед, є наслідком низької якості вітчизняного управління [1, с.8 ]. 

Непрості економічні відносини в країні, відсутність прозорої фіскальної 

політики і чітких орієнтирів розвитку, а також політична нестабільність в 

суспільстві, ставлять сучасного українського керівника в дуже складне 

становище. Складність ситуації посилюється через відмову від державного 

регулювання цін на продукцію, від централізованого управління 

економікою і відсутністю досвіду управлінської діяльності в умовах 

світової рецесії. Все це пред'являє керівникам малих підприємств 

абсолютно новий перелік стратегічних орієнтирів, від вирішення яких 

залежить економічний стан підприємства, його конкурентоспроможність, 

можливість подальшого успішного розвитку, що, в свою чергу, змушує 

більш вимогливого і обґрунтованого підходу до процесу управління 

підприємством.  

Останнім часом в державних, наукових і громадських організаціях 

різко активізувалася розробка середньострокових програм виходу країни з 

економічної кризи і запуску режиму зростання. Одним з ключових питань 

у цих програмах – стратегічний розвиток малого бізнесу, який є життєве 

необхідною умовою реформування української економіки. В умовах кризи 

розвиток економічної системи вимагає нових підходів до організації та 

управління в малому підприємництві. 

З точки зору системного підходу сучасне підприємство є 

соціотехнічною системою, що має дві складові: матеріальний і людський 

чинники розвитку. Що стосується матеріальної сторони економічного 

розвитку, то саме цим напрямком людство займається дві тисячі років і 

періодично  визначає шляхи виробничої діяльності за допомогою 

поліпшення механізмів управління.  Підвищити ефективність виробництва 

можна не тільки за рахунок матеріальних ресурсів, але і за допомогою 
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грамотного професійного управління. Управління здійснюється через 

функції управління. Всі функції управління (прогнозування, планування, 

організація, контроль, координація, мотивація) використовуються в 

малому підприємництві з різною інтенсивністю.  Деякі функції 

максимально затребувані, а деякі виконуються на інтуїтивному рівні. 

Функції прогнозування і стратегічного планування в українському 

малому підприємництві практично не використовуються, однак наростання 

економічної невизначеності і посилення конкуренції роблять їх все більш 

актуальними. Колишні методи прогнозу вже не працюють: в результаті 

власники бізнесу нарікають на поганий менеджмент, слабку підготовку 

фахівців, форс-мажорні ситуації. Однак проблема криється найчастіше в 

відсутності перспективного бачення своєї компанії через рік-два, і тим 

більше в більш віддаленій перспективі. Справа в тому, що стратегічне 

прогнозування розвитку компанії неможливо без урахування зовнішнього 

середовища конкретної галузі – необхідно орієнтуватися на поведінку 

конкурентів, потреби споживачів, передбачати можливі зміни ринку[2, 

с.53]. Існує багато непередбачуваних факторів, які можуть мати сильний 

вплив на розвиток малого бізнесу, і не брати їх до уваги - значить, свідомо 

створювати собі безвихідне становище. Тому ключовим завданням 

планування є вироблення стратегії і тактики поведінки на ринку з 

урахуванням охоплення всіх зовнішніх і внутрішніх обставин. У зв'язку з 

цим планування стало носити стратегічний характер, коли ресурси 

розглядалися як засіб досягнення цілей, а план набув набір можливих 

альтернатив на основі прогнозованих змін зовнішнього ділового 

навколишнього середовища. Даний напрямок планової діяльності 

отримало назву «стратегічного планування» (strategic planning) і 

застосовується багатьма фірмами промислово розвинених країн [2. с. 11]. 

Практика показує, що для результативності стратегічного 

планування, необхідний попередній прогноз результатів передбачуваних 

дій і ретельне вибудовування послідовності необхідних кроків. 

Використання стратегічного планування в функціонуванні малого 

підприємництва доцільно ув’язувати з процесом становлення та розвитком 

самого підприємства. Іноземний досвід пропонує на малому підприємстві 

використовувати стратегічне планування трьома послідовними етапами. 

На першому етапі функціонування малого підприємства 

стратегічний план розглядається як програма розвитку фірми протягом 

певного періоду часу, він являє собою якесь спільне бачення старту і 

виживання бізнес-проекту на найближчі рік-два і включає цілком певні 

завдання, прив'язані до часу. Ці пріоритети оформляються як завдання – 

конкретні, вимірні, узгоджені між собою, із зазначенням ресурсів для 

виконання і тимчасових термінів. 

Другий етап стратегічного розвитку малого бізнесу пов'язаний зі 

зростанням компетенцій персоналу компанії і поступовим усуненням 
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власника від оперативного управління. В цій період ключовим є трансляція 

узагальнених цілей в конкретну програму дії для кожного фахівця і 

постійний моніторинг досягнення цілей. 

Третій етап розвитку системи стратегічного управління можна 

назвати «тонким налаштуванням» - прописаний план вдосконалюється, 

відточується, проводиться робота над помилками. Бізнес, який «доріс» до 

цього етапу, вже переходить в розряд великого – тут починається 

формалізація бізнес-процесів, декомпозиція глобальних стратегічних цілей 

в цілі короткострокові з описом поставлених завдань і кроків. Управління 

використовує не тільки інструменти постановки завдань, делегування і 

контролю, але також активно здійснює роботу з індивідуальними цілями 

співробітників (зароджується управління цінностями) [3]. 

Для конкурентоспроможності підприємства крім матеріальних 

чинників функціонування необхідно також враховувати людський фактор 

у розвитку малого підприємництва. Що стосується людського чинника, то 

це новий і найбільш перспективний напрямок для інвестування. Сьогодні 

для будь-якого підприємства найбільшою цінністю є не дороге обладнання 

і технології, а талановиті, перспективні і творчі працівники та компетентні 

керівники. Професор Стенфордської школи бізнесу Джеффрі Пфеффер в 

1998 році у своїй книзі «Людське рівняння» висловив припущення: 

«Компанії, які правильно керують своїми людьми, зможуть обігнати 

компанії, які не роблять цього, на 30-40%. Ефективне управління 

людськими ресурсами - це та проблема, з якою все частіше будуть 

зіштовхуватися менеджери в ХХІ столітті» [4]. Оскільки рушійною силою 

сучасного підприємства є управлінський персонал, то компетентність і 

рівень інтелектуального розвитку є його основними якісними 

характеристиками. 

Сучасною характерною рисою економічного зростання розвинутих 

країн являється використання  інтелектуальних активів як основного 

засобу в забезпеченні конкурентних переваг на світовому ринку. Згідно 

твердження відомого фахівця в галузі економіки знань Л. Едвінссона успіх 

діяльності підприємства в умовах сучасної економіки все більше залежить 

від вміння накопичувати та використовувати  унікальні знання. 

Конкурентні переваги підприємства полягають насамперед в унікальних 

компетенціях, які базуються на унікальних знаннях [5, с.176]. За деякими 

оцінками, 42% корпоративних знань складає інтелект персоналу, ніяк не 

зафіксований на матеріальних носіях інформації Це означає, що одне лише 

підвищення ефективності управління знаннями в межах підприємства 

дозволить підняти продуктивність, прискорити темпи зростання, 

збільшити прибуток і посилити конкурентні переваги [5, с.13]. 

Висновок. В Україні на даний момент низька якість управління на 

всіх рівнях  є важливою проблемою, тому що саме вона є першопричиною 

економічних проблем та ускладнень в державі. Для функціонування в 
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умовах дестабілізації економіки та ринкової невизначеності малим 

підприємствам необхідно шукати нові підходи до управління, 

використовуючи свій та іноземний досвід. Основна частина керівництва 

малого бізнесу спирається на розглянуті етапи стратегічного планування 

безсистемно, епізодично, ігноруючи необхідність їх використання. 

Використання стратегічного планування, опис власних цілей і їх 

відстеження в режимі онлайн дозволить створити найбільш сприятливі 

умови для зростання компанії, її зміцнення на ринку і ефективного 

розподілу наявних усередині організації ресурсів. 

Український менеджмент не має системних знань в сфері 

компетентнісного підходу в управлінні малим підприємництвом і, як 

наслідок, слабо орієнтується в процесі та  інструментах підвищення 

компетенції, індивідуально не заохочує грамотних фахівців, що в свою 

чергу негативно відбивається на продуктивності праці і на 

конкурентоспроможності підприємства. 
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 м. Первомайськ, Первомайська філія НУК ім. адмірала Макарова  

МАРКЕТИНГ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ 

Створення та здійснення програми інформаційного маркетингу 

регіонів України є складною та актуальною проблемою економічного 

розвитку регіонів. По-перше, тому що далеко не завжди регіональна 

політика спрямована на системне просування позитивної інформації про 

регіон з метою створення сприятливого ставлення до нього, а також до 

продукції, що випускається на його території та регіональних умов ведення 

бізнесу. По-друге, в багатьох регіонах України організації, що здійснюють 

функції інформаційного маркетингу регіону, як правило, виконують ці 

функції частково та безсистемно.  

Узагальнюючи різні підходи до визначення поняття «маркетинг 

регіону», під ним розуміється діяльність, пов’язана з розробкою за 

https://www.cfin.ru/management/strategy/plan/smb.shtml?printversion
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допомогою основних маркетингових інструментів та технологій, 

спрямованих на найбільш ефективне та вигідне для території використання 

наявних ресурсів з метою підвищення її конкурентоспроможності та 

іміджу.  

Виходячи із цього, маркетинг регіону істотно відрізняється від 

маркетингу товарів та послуг саме тим, що для маркетингу регіону 

важливу роль відіграє формування привабливості та іміджу регіону для 

населення, інвесторів та держави. Ключовим тут є підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіону 

порівняно з іншими. На відміну від маркетингу товарів та послуг, де 

істотну роль відіграють ринкові та виробничі фактори розвитку, для 

маркетингу регіону важливу роль відіграють об’єктивні умови: природно-

ресурсний потенціал та кліматичні умови, геополітичне становище, 

інфраструктурний потенціал, фінансові, трудові, організаційні та інші 

ресурси. Нарешті, суттєвим є те, що для маркетингу регіону економічний 

ефект досягається загальною «сумарною» дією геофізичних, фінансових, 

техніко-технологічних та кадрових ресурсів, зростанням обсягів 

виробництва та активізацією зовнішньоекономічної діяльності, 

результатами участі в міжнародних проектах тощо [4].  

Аналіз основних концепцій маркетингу регіону [1, 2, 4] дозволив 

зробити загальні висновки.  

По-перше, не існує єдиного концептуального підходу до маркетингу 

регіону взагалі. Ряд концепцій включають в себе маркетинговий аналіз 

потенціалу регіону, його конкурентоспроможності [4]. Інші спрямовані на 

просування регіону та формування його позитивного іміджу  [1, 3].  

По-друге, не існує єдиного концептуального підходу до 

маркетингової оцінки регіону: які чинники – виробничо-економічні, 

соціально-культурні, географічні, людські – належать до факторів 

маркетингу регіону. По-третє, не існує однозначного підходу до 

методології формування привабливого іміджу регіону та методів його 

просування.  

Виникає потреба у створенні універсального підходу до маркетингу 

регіонів, який був би узагальненням цих розглянутих підходів. Розробка 

стратегії розвитку регіону передбачає стратегічний аналіз регіону, в 

рамках якого, цілком може бути використаний аналізу 

конкурентоспроможності та позиціонуванню регіону. При цьому слід 

особливу увагу приділити, по-перше, аналізу та оцінці неекономічних 

чинників розвитку, по-друге, визначенню факторів розвитку регіону.  

Завдання стратегічного маркетингу – створити регіон як «унікальну 

торгову пропозицію» стосовно до інших регіонів. Це означає формування 

інвестиційної, економічної, соціальної та культурної привабливості 

регіону. 

 Інвестиційна привабливість означає формування високого 
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інвестиційного клімату на певній території для ведення успішного бізнесу 

(створення транспортної, комунікаційної та інформаційної 

інфраструктури; довгострокових проектів, привабливих для бізнесу інших 

територій, створення привабливого податкового клімату; формування 

фінансових ресурсів тощо). Цільовою групою цієї складової маркетингу 

регіону є місцева влада, підприємці, промислові підприємства, дрібний та 

середній бізнес.  

Економічна привабливість означає формування ринку товарів, 

послуг та підвищення за рахунок купівельної спроможності населення 

(зняття адміністративних та інших обмежень на ведення місцевого бізнесу, 

підтримка та лобіювання інтересів адміністрацією регіону місцевих 

виробників за межами території тощо). Цільова аудиторія цієї складової – 

промислові підприємства, дрібний та середній бізнес, різні групи 

населення регіону.  

Соціальна привабливість пов’язана з формування сприятливого 

соціального середовища проживання (особиста та суспільна безпека, 

екологічна безпека, розвиток інфраструктури проживання, розвиток 

інфраструктури освіти). Цільовою групою тут є різні групи населення.  

Культурна привабливість регіону пов’язана із здійсненням 

інноваційних культурних проектів, використанням наявних культурних та 

природних пам’яток у формуванні позитивного іміджу регіону. Цільовою 

групою є групи фахівців креативних професій, залучення яких у регіон є і 

метою, і засобом його культурного розвитку та підвищення культурного 

іміджу [3].  

Як уже зазначалося вище, ці фактори взаємопов’язані між собою. 

Тому не видається можливим виділити більш-менш пріоритетні чинники 

для маркетингу регіону. Як показує аналіз, фактори культурної 

привабливості є настільки ж потужними факторами економічного 

розвитку, як і інвестиційний клімат. Досвід європейських територій 

показує, що інноваційний розвиток регіону як початковий фактор розвитку 

може мати культурну або соціальну привабливість. Пріоритетність 

чинників розвитку регіону визначається специфічною наявністю самих 

факторів та ресурсів регіональної влади. Кожен напрям стратегічного 

аналізу, пов’язаний із формуванням відповідних чинників маркетингу 

території, може плануватися відокремлено, проте, в підсумку вони мають 

бути «пов’язані» в єдиний план маркетингу розвитку регіонів.  

Розглянемо детально кожен з етапів стратегічного планування 

відповідно до цієї концепції.  

1. Ретроспективний аналіз включає в себе аналіз історичного 

становища регіону та аналіз основних стратегічних етапів розвитку регіону 

як території: визначити переваги та недоліки минулої стратегії, 

проаналізувати напрями розвитку регіону, дати заключну оцінку про етапи 

розвитку регіону.  
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2. Аудит регіону включає в себе такі заходи. Це маркетинговий 

SWOT-аналіз та аналіз конкурентоспроможності регіону: визначення 

факторів привабливості місця; виявлення основних конкурентів та 

положення щодо них; виявлення основних тенденцій та подій; аналіз 

сильних та слабких сторін; виявлення можливостей та загроз; визначення 

основних вузьких місць; позиціонування регіону.  

3. Планування стратегічних заходів маркетингу території 

(маркетингового плану розвитку регіону): розробка бачення та визначення 

цілей; визначення генеральної стратегії; складання плану дій (розробка та 

обґрунтування заходів та проектів). 

Отже, маркетинг регіону безпосередньо пов’язаний з інноваційним 

розвитком регіону. Однак жодна з розглянутих вище концепцій не виділяє 

спеціальним чином завдань розвитку регіону, а саме, визначення його 

інноваційного потенціалу. Деякою мірою аналіз конкурентоспроможності 

та позиціонування регіону порівняно з іншими можна розглядати як 

підступи до інноваційного розвитку. Але сама по собі аналітика 

конкурентоспроможності, позиціонування і «профілювання» регіону є 

тільки першим кроком в інноваційному розвитку. Існуючі підходи 

спрямовані на аналіз наявних ресурсів та здатності влади та суб’єктів 

розвитку залучати державні та інші ресурси для розвитку території.  

Таким чином, концепція інноваційного розвитку потребує вирішення 

таких першочергових завдань маркетингу території:  

1. Розробки методології та методик оцінки привабливості регіону 

щодо потенціалу регіону потребує змістовної розробки, що полягає у 

визначенні способів оцінки та аудіювання наявних регіональних 

(інвестиційних, технологічних, економічних, правових, адміністративних, 

кадрових, наукових, інтелектуальних, культурних, природно-географічних, 

історичних) ресурсів для інноваційного розвитку. Така розробка є 

першочерговим завданням маркетингу інноваційного розвитку території. 

 3. Розробка комплексної методики позиціонування і 

«профілювання» регіону на основі проведеного аналізу інноваційного 

потенціалу регіону та оцінки його конкурентоспроможності.  

4. Власне формування на основі системи управління регіоном 

(адміністрації) та суб’єктів розвитку (суб’єктів економіки та бізнесу, 

суб’єктів культури, освіти, соціальної інфраструктури та 

суспільнополітичних організацій) системи оперативного планування та 

управління маркетингом регіону. При управлінні маркетинговими 

проектами інноваційного розвитку можуть бути використані стандарти 

управління інноваційними проектами.  

5. Розробка методик просування окремих проектів маркетингу 

регіону. 
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Філіпішина Л.М., д.е.н, проф., Буханець В.О., бакалавр, м. Первомайськ, 

Первомайська філія НУК ім. адмірала Макарова 

ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Проблеми управління вітчизняними підприємствами пов’язані з 

економічною реформою і переходом виробничих відносин на ринкові 

«правила гри». Філософія управління пострадянських часів залишила у 

спадок стійкий управлінський інфантилізм, оскільки базувалась на 

принципах ігнорування підприємницької самостійності у прийнятті 

управлінських рішень та волюнтаристичного відношення до процесів 

планування на перспективу. Для подолання усталених стереотипів, 

застарілих і неадекватних вимогам ринку форм і методів управління нові 

ринкові умови вимагають від управлінців не лише нових економічних, 

математичних та інформаційних знань, але і відповідної психологічної 

переорієнтації. 

Практика господарювання економічно розвинених країн свідчить, 

що успішне подолання несприятливого впливу зовнішніх факторів та 

досягнення динамічної рівноваги з ринковими процесами можливе шляхом 

загальної переорієнтації організаційного розвитку підприємства із завдань 

локального характеру на стратегічні засади управління. Стратегічна 

інтеграція передбачає регулярне виконання в організації певних процедур 

стратегічного менеджменту, що дозволяє глибоко дослідити негативні 

чинники, розробити ефективні заходи їх нейтралізації та коригувати 

перспективні цілі відповідно до прогнозованого розвитку ситуації. При 

цьому важливим є не тільки подолання кризових явищ, але і своєчасне 

здійснення внутрішніх організаційних перетворень, які виключають саму 

появу криз [3, с. 302]. 

Стратегічне управління – це управління, яке гнучко та оперативно 

реагує на зміни в конкурентному середовищі, орієнтує виробництво на ці 

зміни та на зміни потреб споживачів, що в цілому дозволяє підприємству 

вижити та досягти поставлених цілей [1, с. 396]. 

Головною проблемою вітчизняних підприємств являється 

відсутність стратегічного управління. Підприємства планують свою 
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діяльність припускаючи незмінність оточуючого середовища, складається 

план конкретних дій на сьогодні та на майбутнє не враховуючи мінливість 

ринку.Складанняя довгострокових планів в яких чітко прописано що і як 

робити – це признак нестратегічного управління підприємством. Ще один 

признак нестратегічного управління – програма дій на майбутнє 

розробляється тільки на основі аналізу внутрішніх ресурсів та 

можливостей підприємства. В результаті ми зможемо розрахувати, скільки 

продукції буде виготовлено та які ресурси нам для цього потрібні. Але як 

відреагує ринок на продукцію, чи потрібна ця продукція споживачу, 

можливо на ринку присутні більш конкурентоздатні продукти, яка 

кількість і за яку ціну буде придбана споживачами. На всі ці питання 

зможе відповісти тільки ринок. Найчастіше відсутність стратегічного 

управління призводить компанії до краху на ринку [4, с. 7]. 

При стратегічному управлінні здійснюється погляд з майбутнього в 

теперішній час, даються рекомендації як поводитися на даний момент, щоб 

досягти результатів в майбутньому враховуючи зміни в оточуючому 

середовищі, але не розробляється план конкретних дій на майбутнє. 

Але стратегічне управління характеризується не тільки перевагами, 

але і недоліками: 

- стратегічне управління не дає точної картини майбутнього, 

стратегічний план це побажання, якою організація повинна бути, а не 

точний опис;  

- стратегічне управління неможливо звести до конкретних процедур, 

це скоріше філософія і ідеологія бізнесу і кожний конкретний менеджер 

розуміє її по своєму. Все залежить від здатності керівництва компанії 

генерувати ідеї та втілювати їх на практиці; 

 - на відміну від звичайних довгострокових планів, стратегічне 

планування потребує значних витрат часу і ресурсів; для постійного 

моніторингу змін у зовнішньому середовищі, та розробки гнучкого плану 

потрібні додаткові служби, які будуть цим займатися (наприклад, служба 

маркетингу);  

- в сучасних умовах, коли ринок та його потреби часто змінюються 

неправильно обрана стратегія може призвести компанію до негативних 

наслідків, а іноді навіть й до краху;  

- часто основну увагу приділяють стратегічному плануванню, але 

стратегічне планування без компетентної реалізації старетегічного плану 

не приносить результатів. 

Вирішенням даної проблеми можуть слугувати інвестиції в послуги 

консалтингових фірм. Окрім цього, менеджери повинні підвищувати 

компетентність, відвідуючи бізнес-тренінги, переймати досвід у іноземних 

компаній та відділів зі стратегічного управління, а також застосовувати ці 

знання в процесі управління та організації діяльності підприємства.  

Другою проблемою є те, що в компаніях, де стратегічне управління 



217 

 

таки має місце, у цьому процесі задіяне лише вузьке коло розробників 

стратегії. Очевидним є те, що до розробки стратегії потрібно залучати 

керівників всіх рівнів для узгодження та структуризації діяльності між 

ними. Таким чином, вище керівництво зможе отримати якісний зворотній 

звязок під час розробки стратегії. 

Окрім цього, існують і методологічні бар‟єри при формуванні будь 

якої стратегії, а саме:  

- спрощення процесу стратегічного планування;  

- неповноцінне дослідження ринку та ігнорування впливових 

факторів;  

- відсутність чітких часових рамок та термінів для формування та 

реалізації стратегії;  

- нехтування розподілом ресурсів компанії та оцінкою фінансових 

результатів;  

- використання застарілих методів та інструментів стратегічного 

управління [2, с. 22].  

 Таким чином, ми можемо зазначити, що стан стратегічного 

планування та управління в Україні є досить низьким через низку бар‟єрів 

та помилок управлінців а також через відсутність належного досвіду у 

керівників. У звязку з цим, можливими заходами по вирішенню даних 

проблем можуть бути:  

 - використання професійних консалтингових послуг із розробки 

стратегії, формування конкурентних переваг тощо;  

- залучення до процесу формування та реалізації стратегії 

менеджерів середніх та нижніх ланок. 

Загальні проблеми стратегічного управління в Україні пов’язані з 

особливостями поточної ситуації в державі: повільними економічними 

реформами, постійними і не завжди сприятливими для посилення 

підприємницької активності змінами в законодавстві, фінансовими 

кризами, проблемою неплатежів, надмірним податковим тиском тощо. 

Слід зазначити, що розв’язання проблем впровадження засад стратегічного 

управління в практику національних підприємств можливе шляхом 

використання прогресивних зарубіжних концепцій і технологій 

стратегічного менеджменту, адекватних конкретним умовам 

функціонування; чіткого розмежування систем стратегічного і поточного 

управління, оптимізації співвідношення між ними; реалізації стратегічних 

процедур в постійному і безперервному процесі; забезпечення високої 

якості нематеріальних активів як одного з основних стратегічних ресурсів 

підприємства [5, с. 20].  

Підприємство повинно реально оцінити власні можливості з 

впровадження ефективної системи стратегічного менеджменту та її 

автоматизації. Практична реалізація процедур стратегічного управління 

передбачає встановлення пріоритетів під час розподілу внутрішніх 
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ресурсів організації (фінансових, трудових, комунікаційних, 

інформаційних) та визначення потреби у залученні зовнішніх джерел 

(послуги вітчизняних і західних спеціалістів в області управлінського 

консалтингу). Фінансові витрати в цьому випадку носять об’єктивний 

характер – підприємства вимушені їх здійснювати через необхідність 

виживання в умовах важкопрогнозованої динаміки ринку та жорстких 

вимог конкурентної боротьби. 
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РЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛІВІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Інвестиційна привабливість підприємства регіону є структурним 

елементом регіонального інвестиційного клімату, інвестиційний клімат 

підприємства - це умови, які сприяють процесам інвестиційної діяльності 

підприємства у конкретному регіоні або гальмують їх. 

Інвестиційна привабливість підприємства - це якісна та кількісна 

характеристика внутрішнього та зовнішнього середовища об'єкта мож-

ливого інвестування. Головна суть інвестиційної привабливості 

підприємства полягає в реалізації стратегії отримання максимального 

прибутку від вкладеного капіталу, тому нині під час розробки та прийняття 

інвестиційних рішень іноземний інвестор спирається на дослідження 

конкурентоспроможності регіональної економіки, а саме звертає увагу на 

регіони, які є більш привабливими [1]. 

Інвестиційна привабливість підприємства регіону - відповідність 

регіону основним цілям інвесторів, що полягають у прибутковості, 

безризиковості і ліквідності інвестицій та рівні задоволення фінансових, 

виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо 

конкретного підприємства. 

Висока інвестиційна привабливість підприємства регіону дає змогу 

залучати великі інвестиції на його розвиток та гарантує отримання 

прибутку для інвесторів. 
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Інвестиційна привабливість підприємства регіону може визначатися 

вигідним географічним розташуванням, наявністю необхідних природних 

ресурсів, дешевою та кваліфікованою робочою силою, розвинутою 

інфраструктурою. оцінка інвестиційної привабливості підприємства 

регіону є найважливішим аспектом для прийняття будь-якого 

інвестиційного рішення, від правильності якого залежать наслідки як для 

інвестора, так і для економіки регіону і країни у цілому.  

Пріоритетними зонами для іноземних інвестицій в Україні є:  

1. Західний регіон (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, 

Тернопільська, Волинська області), де ефективним може бути створення 

виробництва з використанням місцевих природних ресурсів - сірки, 

калійної та кухонної солі, вугілля, нафти та газу, а також розвиток мережі 

оздоровчих курортно-туристичних комплексів.  

2. Донецько-Придніпровський регіон (Донецька, Луганська, 

Запорізька, Дніпропетровська області), де необхідно здійснити 

реконструкцію та технічне переобладнання шахт, металургійних, хімічних 

виробництв на базі безвідходних, маловідходних та екологічно чистих 

технологій; дати потужний імпульс розвитку малоенергомістких 

виробництв середнього та точного машинобудування, авто та 

літакобудування.  

3. Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська області), де 

найбільш вигідним є проведення реконструкції та технічного 

переоснащення портового господарства, розвиток виробництва обладнання 

для харчової та консервної промисловості, розширення мережі оздоровчих 

курортно-туристичних комплексів [4, с.12-13]. До числа пріоритетних 

напрямків іноземного інвестування слід віднести й створення в Україні 

сучасної інфраструктури, включаючи транспорт, технічно оснащене 

складське господарство, телекомунікації, ділову інфраструктуру (офіси, 

ділові центри, банки даних та інші об'єкти) та побутовий сервіс. 

Збільшення обсягів іноземного інвестування в Україні можливе лише 

за умов підвищення її інвестиційної привабливості та створення механізму 

взаємодії іноземного інвестора й органів державної влади. Поліпшення 

інвестиційного клімату потребує підвищення стабільності та прозорості 

політичної системи України, зменшення рівня її корумпованості, 

подолання тенденцій криміналізації суспільства, прискорення процесів 

дерегуляції підприємницької діяльності в цілому, завершення судової 

реформи. 

Вагому роль у створенні сприятливого інвестиційного клімату 

відіграє стабільність законодавчої системи, адже держава має надійно 

забезпечувати захист прав іноземних інвесторів і розробити систему їх 

страхування від можливих ризиків здійснення інвестиційної діяльності на 

території України. Особливу увагу слід приділити інформаційному 

забезпеченню залучення іноземних інвестицій. 
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Доцільним, на нашу думку, є розробка чіткої державної стратегії 

залучення іноземних інвестицій, визначення пріоритетних галузей еконо-

міки, окремих підприємств, ефективне функціонування яких зумовить 

подальше пожвавлення в інших секторах. наприклад, сьогодні серед них в 

Україні можна виділити аграрний сектор, сферу високих технологій, IT-

індустрію, машинобудування, нафтогазову та енергетичну галузі. Під час 

розробки інвестиційної стратегії слід ураховувати географічні і соціально-

економічні відмінності регіонів України. 

На заваді підвищенню інвестиційної спроможності регіонів стоїть 

низка проблем: 

1. Недостатнє інституційне забезпечення інвестиційної політики в 

регіонах та на окремих підприємствах. розробка інвестиційної політики 

традиційно залишається прерогативою органів влади центрального рівня. 

вагому роль у регулюванні інвестиційної діяльності саме на регіональному 

рівні та у формуванні системи інвестування в регіонах і задоволенні 

очікувань інвесторів відіграють рейтинги інвестиційної привабливості під-

приємств регіонів, інвестиційні паспорти регіонів, інвестиційні атласи по 

регіонах. 

2. Недосконалість інструментів розкриття внутрішнього потенціалу 

підприємств регіонів. інституційним інструментом розкриття вну-

трішнього потенціалу підприємства регіону є регіональні стратегії. у 

чинних стратегіях регіонального розвитку відсутні системний і всебічний 

аналіз внутрішнього потенціалу регіону та визначення способів його 

використання. у регіональних стратегіях присутній аналіз окремих галузей 

та сфер діяльності, які становлять господарську основу для даного регіону, 

проте він не має стратегічної спрямованості як загалом, так і в контексті 

підвищення інвестиційної привабливості регіонів зокрема. із тексту 

стратегії інвестору важко дійти висновків про можлвість здійснення 

капіталовкладень в конкретне підприємство. 

Отже, можна стверджувати, що пріоритетним напрямом розвитку 

економіки підприємств є залучення інвестицій у регіон. окрім того, сут-

тєвим є спроможність інфраструктури регіону освоювати та ефективно 

використовувати інвестиційні кошти. у цьому сенсі важливою є 

формалізація підходів до визначення інвестиційної привабливості 

підприємств регіону, оскільки його позиціювання у цьому аспекті дає 

змогу залучити потенційних інвесторів для виконання регіональних 

інвестиційних програм. слід зазначити, що ефективність регіональної 

інвестиційної політики залежить від стану інвестиційного клімату, що 

впливає на інтенсивність інвестиційного процесу та обсяги інвестицій і 

визначає інвестиційну привабливість підприємств регіону. 

Для залучення інвестицій та ефективного їх використання в 

підприємствах регіону необхідно усунути основні бар’єри: фінансові, еко-

номічні, інфраструктурні, правові та корупцію. Для подальшого 
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покращення інвестиційного клімату України актуальним є питання вдоско-

налення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності 

механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для 

розвитку підприємств. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Останніми роками економіка України входить в стадію рецесії. 

Разом з цим більш детальний аналіз темпів зростання окремих 

підприємств, навіть у межах однієї галузі, дозволяє дійти висновку про 

неоднозначність загальних тенденцій. Поступове загострення 

конкурентної ситуації на товарних ринках, зумовлене пожвавленням 

бізнесової активності, підкреслило розрив між тими підприємствами, які 

обрали адекватний шлях розвитку в ринкових умовах, і тими, яким 

зробити це не вдалося. Перспективи останніх за відсутності чіткої стратегії 

подолання кризи є невтішним. Але й лідерам ринку не слід 

заспокоюватися – досягнуті успіхи потрібно утримувати й розвивати. 

Найбільш відчутно сьогодні в Україні зростає інтенсивність конкурентної 

боротьби на ринках споживчих товарів. Цей факт зумовлено 

прогресуючим дисбалансом між пропозицією, що має істотний потенціал 

зростання у вигляді незадіяних виробничих потужностей підприємств, і 

платоспроможним попитом, що залежить від реальних доходів споживачів.  

Перехід до ринкової економіки, що викликав радикальні 

перетворення всього господарського механізму, визначив значення 

конкуренції як іманентного атрибуту ринку. На відміну від планової 

економіки, коли діяльність усіх підприємств була регламентована, в 

умовах ринку, основною економічною реальністю якого є конкуренція, всі 

незалежно господарюючі суб’єкти повинні самостійно ухвалювати 

довгострокові стратегічні рішення, направлені зрештою на забезпечення 

стійкого становища підприємства на ринку. У зв’язку з цим, одним з 

найважливіших завдань, що вимагає теоретичного осмислення і 

http://kiis.com.ua/
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практичної реалізації, є підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств в сучасних умовах. 

На сучасному етапі конкурентний ринок характеризується стрімким 

зростанням вимог споживачів, що свідчить про посилення конкурентної 

боротьби, зміцнення позицій конкурентів і скорочення строків 

впровадження інноваційних технологій. Конкуренція змушує суб’єктів 

ринку постійно тримати під контролем дії власних суперників, ухвалювати 

рішення, що зумовлюють подолання негативних наслідків їхнього 

конкурентного тиску та сприяють стабільному розвитку суб’єкта в умовах 

конкуренції, тобто забезпечують його конкурентоспроможність.  

Конкурентоспроможність є однією категорій сучасної економічної 

науки, з якою традиційно пов’язують успішність функціонування суб’єктів 

конкурентних відносин, ефективність та стабільність розвитку ринкового 

механізму в цілому. Конкурентоспроможності підприємства найчастіше 

пов’язують з такими властивостями, як: здатність випускати 

конкурентоспроможну продукцію, послуги, спроможність до ефективного 

функціонування, здатність задовольняти потреби споживачів краще, ніж це 

роблять основні конкуренти. Таким чином, конкурентоспроможність 

підприємства можна визначити як спроможність підприємства краще 

забезпечувати пропозицію товарів чи послуг, порівняно із конкурентами. 

На сьогоднішній день надавачі послуг чи виробники продукції 

знаходяться під конкурентним пресингом, тому постійно постають 

питання щодо розвитку, а також виживання підприємства. Спроможність 

витримувати конкуренцію на ринку протягом тривалого періоду 

характеризує така економічна категорія, як конкурентоспроможність 

підприємства. Конкурентоспроможність є багатоаспектним поняттям, що в 

перекладі з латинської мови означає суперництво, боротьба за досягнення 

найкращих результатів, широко використовується як в теорії так і на 

практиці економічних наук. 

В ході вивчення та оцінки конкурентоспроможності підприємства, 

необхідним є не тільки розуміння сутності даного терміну, але й 

обов’язковим є вивчення факторів, які впливають або ж якимось чином 

можуть вплинути на нього. 

Для отримання якнайкращих результатів в процесі своєї діяльності 

підприємство повинне визначити власні конкурентні позиції на ринку. У 

конкурентній боротьбі вони можуть бути як виграшом, так і програшом. А 

також виявити вплив факторів, залежно від позиції приналежності до 

підприємства, які поділяються на внутрішні та зовнішні. 

Таким чином, фінансова стійкість, а отже і конкурентоспроможність 

установи, здійснюється з урахуванням політичних, економічних та 

соціальних факторів впливу, які не можуть залежати від діяльності 

підприємства, оскільки значний вплив на них має навколишнє середовище, 

яке включає в себе: загальнополітичну ситуацію в країні; зовнішні 
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політичні та економічні зв’язки; роль держави в існуванні підприємств; 

експортно-імпортні відносини країни; наявність конкурентів в конкретній 

галузі; ефективність реалізації програм у пріоритетних сферах економіки; 

загальний рівень технології в країні; розвиток індустрії ділових послуг;  

наявність трудового законодавства; рівень антимонопольного 

законодавства; рівень кваліфікації робочої сили; інфляційні процеси; інші 

фактори впливу. 

На виникнення внутрішніх факторів, безумовно, значний вплив має 

діяльність самого підприємства. До них можна включити: використання 

новітніх технік та технологій; системи і методи управління фірмою; 

стратегічне управління; система загального менеджменту; рівень 

корпоративної культури; рівень впровадження нововведень; тсистеми 

планування та економічного стимулювання; екологічні, соціальні, 

психологічні та інші фактори. 

Також, слід зазначити, що між зовнішніми та внутрішніми 

факторами існує тісний взаємозв’язок, як правило, поява зовнішніх 

факторів обумовлює появу внутрішніх факторів. 

Сучасний стан економічних процесів, позиції, які займає більшість 

вітчизняних підприємств у мінливому конкурентному середовищі, 

переконують щодо загострення конкурентної боротьби як вітчизняних, так 

й іноземних підприємств. Вочевидь, що ці процеси будуть 

поглиблюватися, а отже, побудова механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств на основі клієнтоорієнтованого, 

ціннісно-компетентнісного, інноваційного підходів стає одним із важливих 

факторів підвищення конкурентоспроможності.  

Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства 

доцільно визначити як сукупність взаємопов’язаних організаційних та 

економічних важелів й інструментів, які впливають на генерування 

цінностей і примноження конкурентних переваг задля забезпечення 

успішного   функціонування та розвитку підприємства. Саме тому 

механізм управління конкурентоспроможністю підприємства слід 

будувати так, щоб основні його елементи в результаті формували цільові 

комплексні блоки, які відображають конкретні організаційні, економічні, 

техніко-технологічні заходи в їхньому взаємозвʼязку і взаємозалежності, 

реалізація яких має сприяти результативному здійсненню управлінських 

рішень у даній сфері діяльності. 

Усі блоки механізму мають бути пов’язані один з одним і тим самим 

формувати певну цілісність. Тобто вони мають бути обʼєднані єдиним 

принципом: кожний блок забезпечує рішення проблеми формування, 

забезпечення та підвищення конкурентоспроможності підприємства, 

забезпечення стійкої конкурентної позиції, примноження конкурентних 

переваг. Така логіка побудови механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства включає високий ступінь 



224 

 

деталізації всієї гами організаційно-економічних та технічних методів, 

способів, прийомів вирішення завдань забезпечення та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, що дає можливість здійснювати 

системний та цілеспрямований пошук шляхів поєднання всіх основних 

компонентів організаційно-економічного забезпечення внутрішнього 

управління для концентрації зусиль та управлінських впливів на чинники, 

які визначають конкурентний потенціал підприємства, що дає змогу 

забезпечити підвищення його конкурентних можливостей. 

Відповідно, побудова механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства має відповідати таким принципам: 

– адаптивності, сутність якого полягає в здатності системи 

управління конкурентними перевагами ефективно виконувати свої функції 

та досягати поставлених перед нею завдань в умов змін внутрішнього та 

зовнішнього середовища організації; 

– урахування дії законів організації структур і процесів, що 

становить неодмінну умову здійснення якісного управління; 

– інтеграції, що передбачає погодженість між цілями і 

завданнями, які ставляться перед підприємством як у довгостроковому, так 

і в короткостроковому періодах, а також забезпечуваними конкурентними 

перевагами; 

– дотримання вимог сукупності наукових підходів до 

управління; 

– гнучкості – можливість зміни системи забезпечення 

конкурентних переваг підприємства в результаті накопичення інформації, 

модернізації технології або коректування стратегії діяльності організації; 

– клієнтоорієнтованості та орієнтації на конкретні ринки і 

потреби; 

– використання сучасних методів аналізу, планування, 

прогнозування та оптимізації; 

– системності та комплексності, який полягає у розробленні та 

виконанні цілого комплексу заходів щодо забезпечення конкурентних 

переваг підприємства; 

– використання новітніх комунікацій та технологій; 

– генерування цінності для споживачів;  

– урахування дії економічних законів конкуренції; 

– динамічності, забезпечення конкурентних переваг, аналіз та 

оцінка результатів проведеної роботи повинні мати динамічний характер, 

що диктується безперервним розвитком ринку та постійною зміною 

ринкових умов та кон’юнктури; 

– забезпечення адекватності та гнучкості механізму завдяки 

своєчасному врахуванню змін конкурентного середовища та внутрішньому 

коригуванню; 
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– примноження компетентностей підприємства та нарощення 

прибутків; 

– інноваційності, який полягає у тому, що для досягнення 

довгострокового лідерства на ринку необхідним є впровадження 

інноваційних моделей менеджменту, використання нестандартних 

управлінських рішень; 

– урахування чинників конкурентного середовища та 

особливостей забезпечення конкурентоспроможності певної галузі. 

Система управління конкурентоспроможністю підприємства, 

побудована на зазначених вище принципах, може бути ефективною лише 

за умови врахування та забезпечення єдності мети, дії всіх складників та 

процесу реалізації внутрішньої і зовнішньої політики підприємства, 

системи мотивації, яка спроможна зацікавити виконавців у підвищенні 

конкурентоспроможності підприємства, використання сучасних технічних 

та технологічних основ управління, здатних вирішити питання 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства.  

Отже, побудова механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємства вимагає формулювання мети, яку доцільно визначити, як 

забезпечення умов успішного функціонування підприємства в 

конкурентному середовищі та генерування конкурентних переваг і 

підвищення конкурентної позиції за мінливих економічних, політичних, та 

соціальних коливань конкурентного простору. Суб’єктами управління 

конкурентоспроможністю підприємства виступає певне коло осіб, які 

беруть участь у розробленні та реалізації управлінських рішень. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В ЛОГІСТИКУ 

«LACTALIS UKRAINE» В УМОВАХ ШИРОКОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

Логістика передбачає планування, організацію і контроль руху 

матеріальних та інформаційних потоків в просторі і в часі на шляху від 

первинного джерела сировини і матеріалів, внутрішньофірмової їх 

переробки до виготовлення готової продукції і доведення її до споживача. 



226 

 

Основною метою логістики є здійснення ефективного регулювання 

та контролю за матеріальними й інформаційними потоками, за яких 

забезпечується висока якість постачання сировини, матеріалів та готової 

продукції.  

«Lactalis» - міжнародний французький  приватний молочний 

концерн, заснований в 1933 році Андре Беньє. Штаб-квартира знаходиться 

у Франції, у місті Лаваль. Компанія присутня у 148 країнах світу і є третім 

по масштабах у світі виробником молочної продукції і лідером по випуску 

сиру у Європі.  Компанія володіє 211 заводами по усьому світу, в тому 

числі 69 – у Франції, і 2 – в Україні. В Україні існує 2 заводи «Lactalis 

Group», перший і найбільший завод знаходиться у місті Миколаєві 

«Лакталіс Миколаїв», на який припадає 60% усієї молочної продукції 

групи Lactalis в Україні. Другий завод знаходиться у місті Павлоград 

Київської області. По масштабам виробництва він поступається «Лакталіс 

Миколаїв».  

У портфелі «Lactalis Ukraine» представлені бренди обох сегментів – 

TM Lactel, TM Лактонія, ТМ Dolce, TM President, TM Фанні, TM Локо 

Моко, TM Societe, TM Galbani. 

Нераціональне використання «Lactalis Ukraine» наявного потенціалу 

регіонального розвитку, неефективна спеціалізація регіонів, відсутність 

виваженого механізму управління економічними потоками потребує 

впровадження нових підходів до управління економікою регіонів на 

засадах логістики. Виконання логістикою інтегруючої функції, яка 

охоплює усі аспекти оптимізації економічних потоків на мікро-

регіональному та міжрегіональному рівнях, зумовлює формування 

регіональних логістичних систем (РЛС) для забезпечення сталого та 

конкурентоспроможного розвитку регіонів. 

Комплексний розвиток регіонів держави неможливий без 

обґрунтування та виваженого вибору стратегічних пріоритетів розвитку 

регіональних логістичних систем, спрямованих на оптимізацію 

матеріальних, інформаційних, транспортних потоків, оптимізацію попиту 

та пропозиції тощо. Питання вибору стратегічних пріоритетів розвитку 

регіональних логістичних систем пов’язуються насамперед з розробкою 

логістичної стратегії регіону, з формуванням збалансованого набору 

політик, створенням розгалуженої логістичної інфраструктури регіону, що 

уможливить забезпечити високий рівень розвитку регіональної логістичної 

системи. 

Так як логістична система не є ідеальною у «Lactalis Ukraine», її 

потрібно удосконалювати, за рахунок сучасних технологій. Ми живемо в 

світі широкої глобалізації, і останнім часом в наше життя входить таке 

поняття як діджиталізація. Ці поняття напряму залежать від запровадження 

нових логістичних центрів і логістичних потоків на «Lactalis Ukraine», а 

також будь – якому підприємстві.  
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У компаній,  які не використовують сучасні цифрові інструменти 

немає майбутнього. Трендом цифровізація була десять років тому. 

Сьогодні це вже реальність. Але багато хто з українського бізнесу, на жаль, 

відстає. І не на п’ять років, а на сім-вісім, якщо порівнювати із США. Так 

компанії прирікають себе на падіння продажів, виручки тощо. Тому навіть 

бізнесменові, який працює в селі, вже потрібно думати хоча би про прості 

методи діджиталізації. 

Діджиталізація – це неминучість, тому що світ стає глобальним. 

Послуги, які раніше надавалися лише в межах країни, зараз доступні у 

всьому світі через соціальні мережі, замовлення товарів по інтернету тощо. 

Якщо ми не будемо наздоганяти це, то просто станемо частиною світу, а не 

тими, хто рухає його вперед. Тож питання в тому, аби дійсно знайти своє 

місце в новій світовій діджитальній економіці. 

Згідно зі звітом PWC, 54% опитаних транспортних та логістичних 

компаній очікують, що діджиталізація збільшить їхні доходи. Вони також 

стверджують, що онлайн-біржі є дуже важливими у повсякденному житті 

експедиторів та логістичних операторів і відіграють важливу роль в 

організації перевезень. 

Ми можемо помітити, що роль експедиторів «Lactalis Ukraine» 

змінилася, вони стають все більш цифровими. Ці вимоги випливають 

безпосередньо з потреб клієнтів у вигляді прозорості операцій та економії 

часу. Ті, хто не адаптується, перестануть бути конкурентоспроможними. 

Великі експедиторські компанії, які розвивають свою 

конкурентоспроможну перевагу, підвищуючи якість та ефективність 

послуг, використовують онлайн-платформи, де вони з'єднують вантажі 

вантажовідправників з перевізниками. Цифрові платформи, на кшталт 

Trans.eu Platform, вже пропонують сучасні рішення, такі як: оптимізація 

роботи на постійних маршрутах, автоматизований пошук клієнтів та 

пропозицій за допомогою алгоритмів. Запорукою цієї трансформації є не 

нове обладнання, та нові способи обробки даних. 

Цифрова трансформація створює можливості для нових бізнес-

концепцій, отримання доходу та підвищення ефективності. Логістичній 

галузі «Lactalis Ukraine»  необхідно терміново зрозуміти, як максимально 

використовувати можливості від діджиталізації та адаптуватися для того, 

щоб розвиватись та підтримувати конкурентоспроможність. Використання 

технології на основі IoT, штучного інтелекту, що забезпечує взаємозв’язок 

та доступ у реальному часі до даних, робить бізнес швидшим та більш 

ефективнішим. 

Діджиталізація в логістиці «Lactalis Ukraine»  має на меті 

пришвидшити всі процеси, зробити їх більш точними та безперебійними. 

Переведення даних в цифру, використання нових способів доставки, 

автоматизації та роботизації вже сьогодні змінює логістичний ринок. 

Інформаційні технології в логістиці – це сукупність методів. Виробничих 
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та програмно-технологічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюг, 

що забезпечує збір, збереження, обробку, результат та розповсюдження 

інформації для зниження працемісткості процесів використання 

інформаційних ресурсів, підвищення надійності та оперативності роботи з 

ними. 

Серед таких технологій широко використовуються різні пошукові 

системи, інформаційні сервери, інтерактивні магазини, браузери –

програми, що дозволяють знаходити та проглядати гіпертекстові 

документи, розміщені в Мережі, поштові програми, програми для 

спілкування. Технологія електронного обміну даними (EDI – Electronic 

Data Interchange) дозволяє оптимізувати створення, відправку, отримання 

та обробку будь-яких електроних документів та інтегрувати їх з діючими 

бізнес-додатками. Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – реквізит 

електронного документу, призначений для захисту електронного 

документу від підробки, що дозволяє ідентифікувати власника сертифікату 

ключа підпису та встановити відсутність викривлення інформації в 

електронному документі; має правовий статус. Технології безконтактної 

інформації – технічні засоби, організаційні заходи, послідовність дій, що 

забезпечують реєстрацію об’єктів та прав.   Введення цієї інформації до 

інформаційних носіїв без використання клавіатури в режимі реального 

часу (карткові, біометричні технології, технології штрихового кодування). 

Технології радіочастотної ідентифікації (RFID технології, Radio Frequency 

ldentification) – мікросхема RFID передає інформацію в радіодиапазоні на 

спеціальний прилад чи сканер. Міжнародна система автоматичної 

ідентифікації (EAN UCC) – застосовується для ідентифікації одиниць 

обліку унікальним глобальним ідентифікаційним номером товару GTIN 

(Global Trade Item Number). Цей номер відображається на упаковці товарів 

у вигляді штрихового коду міжнародної системи кодування EAN/UCC. 

Мережа EPCglobal Network має стати основою глобальної мережі 

управління поставок майбутнього. Завдання EPCglobal – розробка та 

просування стандартів для всіх елементів мережі та забезпечення негайної, 

автоматичної ідентифікації товарів та обмін інформацією в ланцюгу 

постачань. Системи професійного мобільного радіозв’язку (PMR – 

Pгofessional Моbile Radio). Системи сотового зв’язку – призначені для 

вирішення задачі місцезнаходження абонентів. Супутникові технології – 

супутникові системи зв’язку, радіонавігаційні системи, диспетчерські 

системи комерційного управління транспортом. Використання WMS 

(Warehouse Management System) для управління складом – апаратно-

програмний комплекс, що дозволяє ефективно управляти розміщенням та 

переміщенням товарів на складі, має управлінську роль, оптимізує задачі 

та маршрути руху завантажувального обладнання. MRP (Materials 

Requirement Planning – планування потреб в матеріалах), MRP II 

(Manufacturing Resource Planning – управління виробничими ресурсами), 
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ERP (Enterprise Resource Planning – управління ресурсами підприємства) – 

технології планування та управління ресурсами підприємства різного рівня 

охоплення. CALS (Continuous Acqusition and Life cусlе Support – 

неперервний розвиток та підтримка життєвого циклу продукції – 

інтегрована інформаційна система, що підтримує весь цикл продукції. 

Технологія Інтернет речей (IoT) дозволяє об’єднати в єдину мережу 

фізичні засоби, зробивши їх «розумними», тобто – пов’язати цифровий та 

матеріальний світи. За даним спільного дослідження GT Nexus та 

Campegini, вже сьогодні близько 70% ритейлерів з власними логістичними 

службами використовують IoT для оптимізації ланцюга постачань. 

BigData-сервіси стають центром логістичного бізнесу – вони допомагають 

знизити витрати, підвищити рівень сервісу для клієнтів, робити прогнози – 

наприклад, визначати проблемні точки у ланцюгу постачань Технологія 

інтернет-речей відповідає за збір великих обсягів інформації, аналітична 

система трансформує ці дані в маршрути на напрями руху. 

Такий сервіс (систему) уже давно створили, і він активно 

використовується. Така система називається Blockchain, але нам потрібно 

не взагалі система а тільки її технологія.  

Згідно з опитуванням компанії Deloitte, 60% опитуваних компаній 

сприймають Blockchain, як революційну технологію, яка може 

трансформувати економіку і бізнес- процеси, 20% опитуваних ще не 

вирішили як відноситися до Blockchain.  

Щоб правильно розуміти це поняття, необхідно поетапно розглянути 

складові технології блокчейн. Отже, цю технологію можна розділити на  

три основні частини: безпосередньо сам «блокчейн», однорангові мережі 

та механізм досягнення консенсусу. 

Технологія блокчейн може вирішити вище перелічені питання. 

Будучи прозорим публічним реєстром, вона буде надавати клієнтам і 

аудиторам прості та ефективні інструменти для відстеження всього 

маршруту. Одним з важливих аспектів є те, що блокчейн можна 

використовувати, коли всі члени логістичного ланцюжка мають доступ до 

мережі. Крім усунення специфічних для галузі проблем, блокчейн 

привносить пакет миттєвих переваг. Він не тільки усуває непотрібних 

посередників і значно зменшує обсяг робочого потоку, але також пропонує 

надійний захист, скорочення помилок, запобігання неправильного 

маркування незаконних товарів та інших спроб шахрайства . 

Якщо використовувати на підприємстві «Лакталіс Миколаїв» 

технологію Blockchain, то логістичний ланцюг на підприємстві 

зменшиться, що буде буде позитивно для підприємства. Таким чином 

зменшуються затрати на логістику, зменшується багато логістичних 

процесів, і в результаті товар кінцевому споживачу приходить набагато 

швидше, набагато дешевшим. Також при всьому цьому можна на будь-

якому етапі відслідковувати процес доставки товару і його характеристики.  
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Головні задачі, які стоять перед впровадженням технології 

Blockchain  

в «Lactalis Ukraine» : мінімізувати витрати на логістику, щоб її доля в ціні 

товару була мінімальною; забезпечити прозорість процесів, і вирішити 

проблему довіри контрагентів; контроль вантажопотоків, всі дії 

записуються в Blockchain, що дозволяє мати актуальну інформацію про 

статус вигрузки; smart-contract, який буде підтверджений перед 

відправленням товару, автоматично виконає взаємне урегулювання, 

відповідно с даними, які зберігаються Blockchain. 

Допоможе Blockchain і в боротьбі з шахрайством і помилками 

доставки, адже одним з важливих переваг технології є моментальне 

одночасне оновлення інформації у всіх учасників логістичного ланцюга. У 

компанії Maersk, яка приступила до випробування технології на кількох 

маршрутах контейнерних ліній, вже готуються отримати багатомільярдну 

економію при успішному впровадженні блокчейна. 

На нашу думку для того, щоб впровадити технологію Blockchain в 

систему логістики на «Лакталіс Миколаїв» потрібно, щоб глобальна її 

структура тобто взагалі бренд Lactalis з усіма її  дочірними компаніями 

увійшли в Blockchain систему з різними транснаціональними 

продуктовими компаніями, наприклад в IBM Food Trust.  
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Первомайська філія НУК ім.адмірала Макарова  

БІЗНЕС-ПЛАН ЯК МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПРОЕКТУ 

 Вся діяльність підприємств як суб’єктів ринкових відносин протікає 

в умовах жорсткої конкуренції. Саме конкурентне ринкове середовище 

створює найбільш сприятливі умови для економічного розвитку як 

окремого підприємства, так і суспільства в цілому, є рушійною силою 

соціального і економічного прогресу. Становлення і розвиток ринкової 

системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів 

до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. 

http://zbіrnuk.bukunіvеr.еdu.uа/еd_wоrk/n_7/13.pdf
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Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно 

ускладнюється чи навіть стає неможливою без попередньо розробленого 

бізнес-плану. Цей письмовий документ є не лише діловим важелем 

управління підприємством, а й засобом необхідного зовнішнього 

фінансування для започаткування нового або діючого бізнесу. 

Конкуренція є важливим атрибутом будь-якої ринкової системи 

господарювання, однак для розвитку підприємницького сектору 

особливого значення вона набуває в період переходу до ринку. 

Ефективний розвиток підприємництва неможливий без існування великої 

кількості підприємців, інноваційності їх діяльності, наявності різних типів 

ринків товарів та послуг.  

Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане 

зі зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Одним 

із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища 

є розвиток малого підприємництва, як найбільш динамічного елемента у 

структурі народного господарства. Малий бізнес разом з великими 

підприємницькими структурами і державним сектором складає єдине ціле. 

Не можна недооцінювати значення малого бізнесу і його ролі в 

становленні і розвитку економіки, в задоволенні і забезпеченні населення 

необхідними товарами і послугами, особливо в умовах ринкових методів 

господарювання. Для економіки в цілому діяльність малих компаній 

виявляється важливим чинником підвищення її гнучкості. По рівню 

розвитку малого бізнесу фахівці судять про здатність країни 

пристосовуватися до економічної обстановки, що змінюється. Для 

України, як і для багатьох інших країн світу, яких захопила хвиля 

економічної кризи, це дуже актуально.  

Опанування мистецтва складання бізнес-планів сьогодні стає 

актуальним з кількох причин:  в економіку йде нове покоління 

підприємців, багато хто з них ніколи не керували якою-небудь 

комерційною структурою, і тому дуже погано уявляють все коло своїх 

проблем, особливо в ринковій економіці; господарські проблеми 

змінюються і ставлять досвідчених  керівників перед необхідністю по-

новому розглядати свої  майбутні заходи; для отримання інвестицій і 

підйому економіки необхідно вміти обґрунтовувати свої заявки й доводити 

інвесторам життєздатність і реальність своїх планів. 

І чим складніше становище економіки, тим гостріше стоїть 

необхідність акуратного планування перед витратомісткими бізнес-

починаннями. Найчастішою причиною, що змушує підприємців 

замислитись над складанням бізнес - плану, є пошук додаткових коштів. 

Адже спроби залучення інвестицій та переговори з потенційними 

інвесторами навряд чи будуть успішними без грамотного та детального 

бізнес-плану розвитку компанії в цілому чи окремого напряму її 

діяльності. 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Бізнес-план охоплює практично всі функціональні напрями 

підприємства, починаючи від детального опису технології бізнес-проекту і 

закінчуючи ґрунтовними фінансовими розрахунками ефективності 

господарювання. Тому його розробка і контроль реалізації (в подальшому) 

значно сприяє як підвищенню ефективності, так і зниженню ризиків у 

започаткуванні нових напрямів підприємницької діяльності. Важливим 

елементом планування, який у вирішальній мірі може передбачати реакцію 

підприємства на вимоги зовнішнього середовища та підтримувати його 

відповідну поведінку на ринку, є бізнес-планування.  

Дослідженнями алгоритму складання бізнес-плану займаються 

досить багато науковців. Особливістю останніх публікацій є відображення 

стратегії розвитку підприємства у бізнес-плані інноваційних проектів. 

Узгодження портфелю проектів зі стратегічним планом підприємства стає 

нагальною потребою. Разом з тим, подальших досліджень вимагають 

питання організації аналізу ефективності бізнес-планування з позиції 

економічного управління підприємством.  

Підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських 

підприємств є важливим напрямом зростання та розвитку економіки 

України в цілому. Ефективність діяльності та використання наявних 

ресурсів залежить від організаційних, економічних, фінансових та 

технічних чинників, що потребують поточного обґрунтування та 

планування. Розробка та впровадження бізнес-плану на 

сільськогосподарських підприємствах є необхідною метою уникнення 

непередбачених кризових ситуацій, забезпечення ефективного та 

перспективного розвитку. Завдяки обґрунтованим рекомендаціям та 

пропозиціям бізнес-плану сільськогосподарські підприємства можуть 

мінімізувати ризики спаду виробництва та підвищити темпи переробки та 

наростити обсяги виробництва продукції.  

На шляху створення будь-якої справи постає ряд суттєвих перешкод, 

кожна з яких за відсутності необхідного підходу може стати причиною 

виникнення проблемної ситуації. До них відносяться організація 

управління, накопичення капіталу, розробка та маркетинг продукту, 

підтримання на необхідному рівні валового прибутку та захист бізнесу від 

небажаного впливу. Статистика свідчить, що 75% усіх нових починань у 

бізнесі є невдалими в перші роки. 

При виникненні будь-яких труднощів суб’єкт підприємницької 

діяльності повинен дослідити стан бізнесу та виявити можливі перешкоди. 

Кожного разу, з'ясувавши та вирішивши певну проблему, підприємство 

тим самим звільняється ще від однієї перешкоди, яка може призвести до 

невдачі, і, таким чином, підвищує свої шанси на успіх. 

Багато з проблем можуть бути вирішені шляхом постійного 

уточнення бізнес-плану з метою приведення його у відповідність до умов, 

що змінюються. Це дасть можливість використовувати бізнес-план як 
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реальний критерій оцінки фактичних результатів діяльності підприємства. 

Бізнес-план минулого року може показати, яка із стратегій компанії 

виявилась ефективною, а яка ні, і наскільки результативним був той чи 

інший спосіб його реалізації. 

При вивченні фактичних результатів роботи порівняно з бізнес-

планом виявляються позитивні та негативні сторони організації, які можна 

використати для усунення відхилень між плановими і фактичними 

показниками. 

Фінансовий розділ попереднього бізнес-плану може 

використовуватись як засіб об'єктивного спостереження за розвитком 

бізнесу. Фінансові прогнози, закладені у плані, становлять основу бюджету 

підприємства. Відхилення від розрахунків виявляються у статтях, де або 

думки про необхідні ресурси були хибними, або контроль в період 

виконання плану був недостатнім. Крім управлінської функції бізнес-

плану, його можна використовувати як засіб моніторингу. 

Більшість підприємців опрацьовують бізнес-плани для залучення 

інвесторів до фінансування свого проекту. Найскладнішою TJ найбільш 

повною щодо висвітлення питань є процедура розробки бізнес-плану для 

виробничої діяльності. Тому далі розглядатимемо структуру, зміст та 

методику розробки бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у 

виробничу діяльність.  

Багато хто з підприємців помилково вважає, що структура бізнес-

плану й послідовність його розробки - одне й те саме, що завжди є якась 

позиція, з котрої треба починати. Такий хибний погляд на логіку розробки 

бізнес-плану підтримується існуванням програм них продуктів із 

жорсткою структурою, які задають одну-єдину послідовність дій. Але, як 

свідчить практика, щодо бізнес-плану це зовсім не так. Наприклад, 

популярне гасло: «Хочеш створити бізнес - починай з маркетингу» не 

завжди ефективне для фірми малого бізнесу. Малі фірми, як правило, 

добре знають свій ринок, використовуючи маркетинг за фактом. 

Спеціальні маркетингові дослідження можуть і не дати таким фірмам 

додаткової корисної інформації. 

Водночас можна стверджувати, що процес розробки бізнес-плану 

має внутрішню логіку, яка заважає підприємцеві «перескочити» через 

ключові етапи цього процесу. Наприклад, неможливо досліджувати ринок 

майбутнього бізнесу, не визначивши спочатку, який конкретно продукт чи 

послуга будуть продаватися. Доки не будуть проведені дослідження ринку, 

неможливо скласти реальний маркетинг-план. 

Отже, бізнес-план може сприяти залученню інвесторів та кредиторів. 

Перед тим, як ризикувати своїм капіталом, інвестори мають впевнитись у 

надійності розробки проекту та мати уявлення про його ефективність. 

Вони мають вивчити бізнес-план перед розглядом можливості 

капіталовкладень. 
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державнийтехнічний університет» 

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Управління кадровою безпекою компанії, особливо на великих 

промислових підприємствах з тисячами працівників, потребує 

використання аналітичних систем. Однак, за будь-якою аналітичною 

системою лежать дослідження спеціалістів у галузі управління персоналом 

та аналіз отриманих даних у відповідності до цілей дослідження.  

Розвиток сучасних технологій допомагає HR при прийомі 

спеціалістів на роботу та деякого поточного контролю на підприємстві. 

Далі розглянемо найпоширеніші інструменти для збору та аналізу даних. 

Серед них наступні програми та сервіси: 

- PeopleForce – багатофункціональна HRM система. Ця система 

допомагає систематизувати та об’єднати в одному місці завдання, 

месенджери, платформи пошуку роботи та ін.. Цікавою є можливість за 

допомогою цього сервісу розрахунку eNPS індексу або індексу лояльності 

персоналу. Він розраховується, як відсоток між задоволеним персоналом 

та персоналом, який нещасний на своїй роботі [1]; 

- SurveyMonkey – платформа для опитувань. Використання 

платформи допомагає створювати сприятливу робочу атмосферу, 

отримуючи об’єктивні відгуки від співробітників в оперативному режимі. 

Платформа має базу з готових шаблонів для опитувань та можливість 

створення власного з урахуванням особливостей підприємства [2]; 

- Jansen – компанія, яка пропонує програмні продукти щодо 

забезпечення оцінки персоналу і лідерського потенціалу у компанії. 

Компанія пропонує інструменти для профільного аналізу особистості 

(PPA), аналізу рівня емоційного інтелекту (TEIQE), оцінки загального 

інтелекту (GIA) та аналізу зворотного зв’язку методом 360 [3]; 

- «Extended DISC» - це програмний продукт, що дозволяє 

шляхом комп'ютерної обробки переліків спеціальних питань генерувати 

звіти «Аналіз особистості», що містить текстову і графічну інформацію 

про особливості характеру людини і їх проявах в різних областях 



235 

 

діяльності, і «Аналіз посади», що містить графічні і текстові сторінки, 

описують ключові характеристики ідеального співробітника на обрану 

посаду[4]; 

- GoogleForms – стандартна платформа для створення 

опитування будь-якого змісту та мети. Після збору даних потребує 

додаткових інструментів для їх ефективного аналізу; 

- Програми для обробки цифрових даних та графічної їх 

інтерпретації, на зразок програми Exсel від MS Office. Такі програми 

мають на меті аналіз даних, які були зібрані іншими методами, і є лише 

технічним засобом обробки даних. 

Однак, оцінка та аналіз даних, що забезпечують кадрову безпеку в 

рамках виробничо-технологічної безпеки підприємства мають свої 

особливості. Розробку питань до кожного з блоків пропонується 

здійснювати на спеціальних принципах із відповідністю до мети збору 

даних.  

Пропонується наступний розподіл за блоками для оцінювання рівня 

кадрової складової виробничо-технологічної безпеки пропонується 

проводити аналіз даних за трьома категоріями: 

1. Психологічна задоволеність персоналу; 

2. Економічні показники ефективності кадрової політики; 

3. Рівень спеціалізованих знань та навичок персоналу у 

відповідності до кваліфікації та рівня відповідальності. 

Блок 1. Метою оцінки психологічної задоволеності персоналу є 

оцінка психологічної та емоційної стабільності колективу. 

При розробці першого блоку пропонується брати до уваги теорії 

потреб, якими найчастіше користуються HR менеджери. Так, спеціалісти 

співтовариства кадровиків та спеціалістів з управління персоналом [5] 

пропонують звертати увагу на наступні теорії: 

- теорія поколінь – час та обставини формування особистості 

впливають на відношення персоналу до роботи в цілому та допомагають 

програмувати можливі варіанти реакції на критичні ситуації; 

- теорія «залученості» – співробітник має відчувати 

приналежність до справи, інститут «Gallup» однак стверджує, що 

залученість без мотивації може призвести до швидкого вигорання 

співробітника, то ж необхідно тримати баланс; 

- «work-life-balance» – збереження балансу між робочим і 

особистим часом; 

- теорія мотивації, враховуючи піраміду Маслоу; 

- теорія мотивації Герцбера; 

- теорія Скінера. 

Українські вчені пропонують розглядати лояльність персоналу як 

«внутрішній маркетинг». Наприклад, у роботах українських вчених [6,7] 

наводиться аналіз поняття та типів лояльності персоналу, які сприятимуть 
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створенню переліків питань та методику оцінки впливу рівня лояльності на 

рівень продуктивності персоналу. 

Блок 2. Метою оцінки економічних показників ефективності 

кадрової політики є класичний аналіз ефективності управління кадрами. У 

роботі [8] пропонується наступне узагальнення показників ефективності: 

- показник продуктивності трудових ресурсів;  

- показник прoдуктивності праці; 

- показник загальної продуктивності;  

- коефіцієнт надлишкового обороту чи коефіцієнт плинності;  

- коефiцієнт необхідного обороту; 

-  коефіцієнт вибуття кадрів;  

- коефіцієнт прийому кадрів,  

- відповідність кваліфікації рoбітників рівню складності 

виконуваних ними робіт; 

- співвідношення чисельності окремих категорій працівників; 

- економія чисельності внаслідок покращення використання 

робочого часу. 

Блок 3. Оцінка рівня спеціалізованих знань та навичок персоналу у 

відповідності до кваліфікації та рівня відповідальності має на меті 

визначення відповідності співробітника його посаді. 

Кожна посада має посадову інструкції. Так, наприклад обов’язки 

капітана морського порту навіть закріплені у законодавстві [9]. Служба в 

морському порті є небезпечною і вкрай специфічною, то ж перед 

створенням анкети для співробітників вкрай важливим є вивчення 

посадових інструкцій та інструкцій щодо забезпечення техніки безпеки, 

оскільки кожна деталь впливає на загальний результат діяльності будь-

якого підприємства. 

Отримані результати необхідно проаналізувати та донести 

відповідні висновки до керівництва, важливо, щоб зроблені висновки 

відповідали цілям розробленого опитування. У нашому випадку, були 

підпорядковані оцінці виробничо-технологічної безпеки підприємства. У 

подальших дослідженнях пропонується розглянути можливість 

технологічної підтримки аналізу отриманих результатів за допомогою 

таких методів, як SWOT-аналіз (можливість програмного визначення саме 

слабких і сильних сторін кадрової безпеки підприємства з розробкою 

мененджером подальшої стратегії), АВС-аналіз та інші методи графічного 

зображення результатів. 
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Макарова 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ В ОСББ 

Однією з найбільш ефективних форм управління житловим фондом, 

яка динамічно розвивається, є створення об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (далі ОСББ). Наприкінці 2019 року в Україні 

було створено ОСББ в 31583 житлових будинках, що становило 17,6% їх 

загальної кількості [1]. Головними причинами створення ОСББ стали 

недовіра до механізму та неефективне використання коштів житлово-

експлуатаційними конторами, а пізніше управляючими компаніями, 

бажання власників житлових та нежитлових приміщень розпоряджатися 

накопиченими коштами. Досягнення прозорості та ефективності діяльності 

ОСББ повинні забезпечуватися надійною системою контролю.  

В літературних джерелах питанням контролю діяльності в ОСББ 

присвяченні поодинокі публікації [2], які не розкривають повною мірою 

проблемні аспекти його організації в нових формах управління житловим 

фондом. До того ж на державному рівні не розроблено методичні 

рекомендації щодо організації роботи ревізійної комісії в ОСББ. 

Відповідно до Закону України про ОСББ для здійснення контролю за 

фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних 

зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або 

приймається рішення про залучення аудитора [3]. Законом не визначено 

https://www.extendeddisc.org/disc-assessments/
https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1909
http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/97.pdf
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19391
http://mironova.vk.vntu.edu.ua/file/c398895ccdb7ae2fb4b3dd449dd3c34b.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-13
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функції ревізорів та не передбачено вимоги до кандидатів. Як наслідок 

членами ревізійної комісії можуть бути особи без економічної та 

юридичної освіти, що знижує результативність контрольних дій. 

Згідно з типовим статутом ОСББ порядок діяльності ревізійної комісії 

та її кількісний склад затверджуються загальними зборами [14]. Таким 

чином, в кожному ОСББ повинен бути документ, який визначає порядок 

роботи ревізійної комісії чого на практиці не спостерігається. 

Ревізійна комісія наділена такими правами: не рідше одного разу на 

рік отримувати від правління та працівників об’єднання первинні та 

аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, 

статистичної та податкової звітності об’єднання за будь-який період 

діяльності об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, 

робити із них виписки та копії; отримувати від правління та працівників 

об’єднання письмові пояснення щодо діяльності об’єднання за будь-який 

період діяльності об’єднання; перевіряти та надавати загальним зборам 

висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу, 

річного звіту об’єднання; за рішенням загальних зборів здійснювати інші 

дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління 

об’єднання. 

Недостатня ефективність роботи ревізійних комісій в ОСББ 

пояснюється такими чинниками: формальний підхід до вибору ревізорів 

загальними зборами, просування до ревізійної комісії "безпроблемних 

осіб"; неформальні відносини членів ревізійних комісій з посадовими 

особами ОСББ; брак професійних знань та навичок проведення 

контрольних дій; невмотивованість та незацікавленість в результатах 

роботи; відсутність матеріального заохочення. 

Вважаємо підвищення ефективності роботи членів ревізійної комісії 

ОСББ може бути досягнуто завдяки ряду дій. По-перше, запровадження 

оплати роботи ревізорів, додаткове стимулювання результатів роботи, які 

заощадять кошти ОСББ (попередження штрафів, виявлення розкрадання та 

безгосподарності тощо). Наявність фахових знань та навичок при 

проведенні перевірок потребує матеріального стимулювання як це 

здійснюється стосовно інших посадових осіб та залучених аудиторів. По-

друге, обов'язкова наявність у голови ревізійної комісії (ревізора) вищої 

економічної, або юридичної освіти, що повинно бути додатковим 

підтвердженням фаховості дій обраних до складу ревізійної комісії осіб. 

По-третє, підготовка та надання резюме кандидатами до складу ревізійної 

комісії, для попереднього ознайомлення співвласниками 

багатоквартирного будинку, не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення 

загальних зборів. 

Запропоновані заходи покликані підвищити надійність та 

достовірність результатів діяльності ОСББ, раціональність та ефективність 

використання коштів співвласників.  
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