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СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством
Dejan Romih,
Klavdij Logožar,
Ph.D., Associate Professor
University of Maribor, Slovenia
THE IMPORTANCE OF ECONOMIC DIPLOMACY FOR A SMALL OPEN
ECONOMY – THE CASE OF SLOVENIA
Economic diplomacy is the management of economic relationships between
(two or more) countries. It plays an increasingly important role worldwide (including
in Slovenia) due to various reasons. One of them is the need to take an action on the
current economic crisis, nationally and internationally. This need is due to the
changing characteristics of economic and other crises that have become more
common, partly because of the growing number of intractable economic and other
problems such as the unequal distribution of income or wealth (Romih, 2013a, p.
115).
The current economic crisis is an important factor of Slovenia‘s economic
diplomacy. One of the reasons for this is the need for more effective and efficient
economic diplomacy as a result of changing economic and other conditions at home
and abroad. Increasing the effectiveness and efficiency of Slovenia‘s economic
diplomacy is therefore essential to accelerate Slovenia‘s economic growth and
development, which are crucial for improving Slovenia‘s economic situation
(particularly in terms of reducing the number of unemployed). However, economic
diplomacy is not a panacea for all economic problems (see Woolcock & Bayne,
2013).
Foreign trade and related issues of a small open economy
Foreign trade is very important for Slovenia, contributing to its economic
growth and development, which are the main goals of Slovenia‘s economic policies
(Romih, 2013b, p. 95). Foreign-trade promotion (which is a subtype of economic
promotion) is therefore essential to achieve these goals, especially in times of
economic crisis like the current one. This is one of the reasons that foreign-trade
promotion has become one of the main tasks of Slovenia‘s diplomatic and consular
representatives, especially of those representing Slovenia in non-European countries.
Foreign-trade diversification (particularly in terms of increasing the number of
countries with which Slovenia trades) is essential to accelerate Slovenia‘s foreign
trade. Additionally, it is also essential to accelerate Slovenia‘s economic growth and
development, which are needed to restore economic stability (which is in addition to
the political stability essential for peace and prosperity) in Slovenia. Removing
foreign-trade barriers is therefore essential to achieve some of the main goals of
Slovenia‘s economic policies. These are more or less inconsistent with each other,
making them less effective and efficient, which is one of the reasons that Slovenia is
less competitive in comparison to some other European countries. Estonia, for
9

example, ranks 32nd out of 148 countries, according to the Global Competitiveness
Index 2013–2014, which is 30 ranks higher than Slovenia (see Schwab, 2013, p. 15).
In order to become more competitive, Slovenia needs to carry out some
economic reforms which should be consistent with each other, making them more
effective and efficient. This is essential to increase public confidence in these reforms
(especially during the current economic crisis) and to create an environment
conducive to economic reforms which are necessary to adapt to changing economic
conditions at home and abroad. Additionally, this is essential to accelerate Slovenia‘s
foreign trade, which is crucial to improve labour market conditions in Slovenia and
stop the ‗brain drain‘ to more competitive countries, such as Australia and Canada.
This is another reason for Slovenia to accelerate its foreign-trade promotion.
Economic diplomacy and foreign-trade promotion
Foreign trade is crucial for a large number of Slovenian enterprises. Removing
foreign-trade barriers is therefore essential for their continued survival, especially in
the times to come. Economic diplomacy, which can help in entering foreign markets,
is becoming increasingly important for Slovenia‘s economy, which is heavily
dependent on trade with a small number of European countries, namely Austria,
Croatia, France, Germany and Italy.
Foreign trade is therefore an important factor in Slovenia‘s economic
relationships with other countries (mainly the aforementioned). Additionally, it is
also an important factor of Slovenia‘s economic security, the provision of which is
essential to accelerate Slovenia‘s economic growth and development. For a small
country like Slovenia, economic diplomacy is particularly important because its
economy is heavily dependent on other economies, which are larger and stronger, and
this makes it more difficult for Slovenia to defend its economic interests abroad.
Making alliances is therefore very important for it, although it can be a double-edged
sword, especially when used as a device to ‗beggar thy neighbour‘.
Foreign-trade power and security
Foreign trade is affected by the current economic crisis, and has, among other
things, a very important impact on the distribution of foreign-trade power between
countries, which has changed over time due to various reasons, such as the rapid
economic development of some countries, particularly in Africa, America and Asia.
Foreign-trade power, which is closely linked to foreign-trade security, plays a
similar role to other types of power and is very important in national and international
politics, which are influenced by national and international interests. These are often
in conflict with each other and can, therefore, cause conflicts between countries that
need to be solved by diplomacy as soon as possible. Unsolved conflicts between
countries can have a negative impact on their relationships and, consequently, on
their security. They can also have a negative impact on their brand, which plays an
increasingly important role in foreign trade, as it can affect the decision-making of
foreign-trade participants. Slovenia, for example, ranks 63rd out of 118 countries,
according to the Country Brand Index 2012–2013 (see FutureBrand, 2013, p. 106),
which is neither good nor bad, considering the factors that affect the ranking.
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A country‘s brand is affected by various factors such as the current economic
crisis. This factor is particularly important for countries which are heavily affected by
the aforementioned crisis, like Slovenia (which is still in recession), as it has a highly
negative impact on their reputation abroad. Slovenia is no exception, and this can
negatively affect its economic relationships with other countries, particularly in the
field of foreign trade and foreign-trade promotion. A country‘s reputation abroad is
also a very important factor in attracting foreign people and enterprises (foreign
investment). This is especially important for Slovenia, as it can accelerate its foreign
trade and, consequently, its economic growth and development, which are essential
for Slovenia‘s future. This is one of the reasons that Slovenia, whose reputation
abroad is worsening, should become more attractive to foreign people and
enterprises, especially those from developing countries such as Brazil and Chile.
Economic diplomacy can be very helpful in this task.
Conclusion
Economic diplomacy is very important for a small open economy like
Slovenia. One of the reasons for this is the importance of foreign trade for its growth
and development (especially nowadays). Economic diplomacy, which can help
promote foreign trade, is therefore essential to improve the economic situation in
Slovenia and other small open economies, especially those affected by the current
economic crisis.
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МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА
Становление рыночных отношений в Узбекистане способствует
формированию мобильности, гибкости экономических субъектов экономики
при принятии решений, требует от них быстроты реакции на изменение рынка.
Одновременно становится все более востребованной такая важная
составляющая процесса развития экономики, как устойчивость, в том числе,
отдельных отраслей. Исследованию проблем развития экономики посвящены
многие работы узбекских и зарубежных ученых. При этом изучение явления
устойчивости, уточнение понятия устойчивого развития, его взаимосвязи с
проблемами отдельных территорий и отраслей остается одной из
актуальнейших задач экономической теории. Как и в других сферах, категория
«развитие» в отношении экономики представляет собой противоречивый
процесс, который может иметь противоположные направления. Развитие
экономики происходит неравномерно, включает периоды роста и спада.
Возможно и выделение форм развития, включающих количественные и
качественные изменения, положительные и отрицательные тенденции
экономических процессов [1, с. 42-43].
Экономическое развитие может изучаться только в динамике, на
среднесрочных и долгосрочных временных интервалах. Вероятно, в связи с
трудностями измерения процесса экономического развития, в макроэкономике
чаще всего анализируют экономический рост, хотя он является лишь одним из
возможных направлений экономической динамики. Например, в ходе
экономического цикла в равной мере возможны и периодически сменяют друг
друга стадии спада, депрессии, оживления и роста. Несмотря на большой
интерес ученых-экономистов и политиков к проблемам экономического
развития, единства мнений по поводу классификации типов развития
экономики, системы показателей уровня ее развития пока не сложилось.
К основным показателям развития экономики относят производство продукции
на душу населения, отраслевую структуру национальной экономики,
показатели экономической эффективности. Система этих показателей
непрерывно обновляется с каждым последующим этапом развития экономики и
мирового сообщества в целом [2, с. 91-93].
Устойчивость движения трактуется, как способность движущейся под
действием приложенных сил механической системы почти не отклоняться от
этого движения при каких-нибудь незначительных случайных воздействиях.
Движение, не обладающее этой способностью, является неустойчивым, а
условия, при которых имеет место устойчивость движения, называют
критерием устойчивости. Устойчивость равновесия предполагает способность
механической системы, находящейся под действием сил в равновесии, после
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незначительного отклонения возвращаться в положение равновесия.
Устойчивость системы в математике означает способность динамической
системы сохранять движение вблизи некоторой намеченной траектории
(поддержание заданного режима функционирования), несмотря на
воздействующие, на систему малые возмущения. Таким образом, налицо общие
черты в характеристике понятия «устойчивость» для разных сущностей. Это,
прежде всего: а) способность системы к восстановлению параметров после
воздействия; б) способность системы к сохранению параметров при
воздействии.
Наличие обратных связей (возмущений) в системе взаимодействия
экономических субъектов может привести к неравномерности, неустойчивости
ее развития, что выражается в увеличении или снижении его темпов. Снижение
темпов развития социально-экономической системы нельзя однозначно считать
признаком неустойчивости. Часто небольшие ухудшения какого-либо критерия
на малом отрезке времени специально создаются с целью накопления ресурсов
для будущего рывка в экономике. Однако снижение темпов развития может
приводить к необратимым отрицательным последствиям. Экономическую
устойчивость в Узбекистане можно понимать как наличие возможностей и их
использование для нейтрализации воздействий и условий, ухудшающих
параметры траектории развития [3, с. 21-22].
Исходной парадигмой разработки понятия устойчивости развития
экономики, в том числе экономики отрасли, по нашему мнению, следует
считать положения конференции ООН по окружающей среде и развитию (Риоде-Жанейро, 1992), проходившей на уровне глав государств и правительств.
Конференция констатировала невозможность движения развивающихся стран
по пути, которым двигались к своему благополучию в нынешнем понимании
развитые страны. Было показано, что если развивающиеся страны выберут ту
же модель своей эволюции, что и современные развитые страны, это приведет к
катастрофическим последствиям. Поэтому в ходе конференции была
провозглашена необходимость реализации мировым сообществом концепции
устойчивого развития. Термин «устойчивое развитие» в трактовке данной
конференции означает «… такую модель движения вперед, при которой
достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения с
сохранением таких же возможностей для будущих поколений».
Устойчивость развития экономики, таким образом, заключается в том,
что она в процессе своего развития не переходит в режимы, которые ведут к
необратимым социально-экономическим последствиям. Устойчивое развитие
как концепция, предполагает обеспечение баланса между решением социальноэкономических проблем и сохранением окружающей среды, удовлетворением
жизненных потребностей в соответствии с нормами здорового образа жизни, а
также сохранение возможности удовлетворения таких потребностей будущими
поколениями. Понимание отрасли как части экономики, области
производственно-экономической деятельности позволяет нам определить
понятие «устойчивое развитие экономики отрасли» как развитие по
обозначенной траектории достижения заданных ориентиров, или с
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минимальными отклонениями значений параметров развития от этой
траектории. Развитие, как уже отмечалось, процесс неизбежный, однако та или
иная отрасль может обладать или не обладать способностью к устойчивому
развитию. Способность к устойчивому развитию отрасли определяют присущие
ей экономический, научно-технический потенциал; уровень экономического
развития; наличие и степень развитости системных свойств, характеризующих
связь отрасли с внешней средой. Большую роль в этом процесс играет наличие
и развитость системных свойств, характеризующих параметры развития
отрасли. Факторами, определяющими экономический потенциал отрасли,
являются объем, структура и технический уровень производимых товаров и
услуг; сырьевое обеспечение, ресурсное обеспечение, уровень развития
технологий производства, диверсификация и связь с другими сферами
экономики. Уровень экономического развития отрасли, в свою очередь,
определяет целый ряд показателей: производство на душу населения, структура
отрасли, доход на одного работающего, уровень социального развития,
показатели экономической эффективности (степень использования основного и
оборотного капитала, трудовых ресурсов и т.д.).
Понимая отрасль, как структурную составляющую национальной
экономики страны, мы предполагаем, что сущностную основу экономики
отрасли представляет собой совокупность этих же механизмов. Устойчивое
развитие экономики отрасли – это развитие по обозначенной траектории для
достижения заданных ориентиров. Иначе говоря, в рамках понятия
устойчивости развития, изменение параметров системы связей и отношений
общих и частных механизмов функционирования отрасли происходит в
заданных границах.
Равновесие национальной экономики определяется следующими
механизмами:
 механизм равновесия между отраслью и международной средой;
 механизм равновесия между отраслью и национальной экономикой;
 механизм равновесия между отраслью и средой существования;
 механизм действия закона конкуренции;
 механизм экономических циклов;
 механизмы мультипликаторов;
 механизм превращения капитала в доход и дохода в капитал;
 механизм государственного регулирования.
Действуя одновременно, обуславливая и взаимно дополняя друг друга,
эти механизмы определяют параметры устойчивости экономики отрасли.
Каждый из приведенных нами механизмов имеет свою систему параметров и
их значений, характеризующих устойчивость развития экономики отрасли.
Любое управленческое решение в области экономической деятельности должно
приниматься с пониманием характера взаимосвязи и взаимовлияния этих
механизмов. Например, величина ставок таможенных пошлин зависит от
конкурентной ситуации на рынках ввозимых товаров, обусловленной
действием механизма равновесия между производством и потреблением; фазой
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экономического цикла, уровнем отраслевой эффективности, и т.д. С другой
стороны, величины таможенных пошлин оказывают существенное влияние на
цены товаров, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это, в свою
очередь, влияет на соотношение спроса и предложения, на склонность
населения к потреблению и сбережению, что отражается на величине
мультипликаторов, темпах роста производства. Таким образом, управленческие
решения должны рассматриваться как исходные моменты целой
последовательности неизбежных экономических явлений.
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
У БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Побудова в Україні суверенної незалежної демократичної, соціальної,
правової держави можливо лише за умови наявності сучасної ринкової
економіки. Будівельна галузь повинна виконувати перш за все всі
народногосподарські функції, а саме: створення основних фондів і виробничих
потужностей з впровадженням передових досягнень науково-технічного
прогресу, швидку модернізацію діючих підприємств на основі прогресивних
технологій, комплексну і своєчасну реалізацію соціальних програм,
забезпечення високої якості будівельної продукції, скорочення строків
будівництва і підвищення ефективності інвестування [1].
Тобто, ресурсозберігаюча політика окремо взятого підприємства в самому
загальному вигляді може бути представлена як хронологічна послідовність
реалізації ряду інвестиційних проектів. Далі, перше питання, яке виникає при
формуванні будь-якого інвестиційного рішення - це фінансування. При виборі
правильного напряму реалізації запланованого проекту необхідно розробити та
оцінити існуючі альтернативи, основними з яких є модернізація існуючих
основних фондів або придбання нових.
Необхідною умовою організації виробництва будівельних підприємств є
забезпечення його матеріальними ресурсами: сировиною, матеріалами,
паливом, енергією, напівфабрикатами і т.д. Задоволення потреби підприємств
будівельної галузі в матеріальних ресурсах може забезпечуватися двома
шляхами: екстенсивним і інтенсивним. Екстенсивний шлях припускає
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збільшення видобутку і виробництва матеріальних ресурсів і пов'язаний з
додатковими витратами. Крім того, зростання обсягу виробництва при
існуючих технологічних системах привів до того, що темпи виснаження
природних ресурсів і рівень забруднення навколишнього середовища вийшли
за припустимі межі. Тому зростання потреби підприємства в матеріальних
ресурсах повиненно здійснюватися за рахунок більш економного їх
використання в процесі виробництва продукції або інтенсивним шляхом [2].
Промислове відтворювання сировини останнім часом оказує великий
вплив на виробництво будівельної галузі в цілому. Для всебічного вивчення
цього питання необхідно ознайомлення з повним життєвим циклом
використання ресурсів виробництва для підприємств будівельного комплексу.
Головним вектором ресурсозбереження на підприємстві є запобігання
зростанню ситуаційних витрат, що виникають у процесі виробництва. Це
дозволяє істотно зберегти матеріальні, трудові і фінансові ресурси, а також
скоротити, а в більшості випадків виключити втрати інших видів ресурсів людських, екологічних і т. д.
Крім цього, зниження ситуаційних витрат дозволить збільшити
тривалість виробничого процесу, скоротити терміни планових зупинок
виробництва. Зростання ж ситуаційних витрат обумовлено підвищенням
швидкості витрачання матеріальних і трудових ресурсів внаслідок відсутності
своєчасної і цілеспрямованої реакції персоналу на підвищення швидкості зносу
обладнання через низьку спостерігає мості факторів впливу.
Тому ресурсозбереження на виробничому підприємстві полягає в
своєчасному виявленні та цілеспрямованому впливі на фактори підвищення
швидкості витрачання матеріальних і трудових ресурсів при експлуатації
обладнання. Забезпечити ці процеси можна за допомогою моніторингу
технічного стану обладнання та ефективності дій персоналу щодо
ресурсозбереження.
Моніторинг доцільно будувати знизу вгору, від причин до слідства - це
забезпечить об'єктивність і своєчасність інформації і високу швидкість реакції
персоналу, і, як наслідок, ефективність ресурсозберігаючих заходів. Чим менше
помилка моніторингу, тим вище ефективність ресурсозбереження.
Як уже зазначалося раніше, ресурсозбереження переслідує досягнення
певних цілей, основною з яких є підвищення соціально-економічній
ефективності виробництва при зниженні його ресурсомісткості. Підкреслимо,
що реалізація ресурсозберігаючих заходів і подальше покращення фінансового
стану підприємства робить його більш привабливим для інвесторів, які
отримують необхідні гарантії рентабельності своїх вкладень.
Основними напрямами підвищення ефективності ресурсозбереження у
будівельній галузі є:
 концентрація державних і приватних інвестицій на об‘єктах, які
забезпечують упровадження нових ресурсозберігаючих технологій
виробництва і конструктивних рішень щодо питань ресурсомісткості
будівельної продукції;
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 підвищення рівня координації та якості управління інвестиціями, в
рамках адресних інвестиційних програм і Державних цільових програм,
спрямованих на підвищення рівня ресурсоефективності будівельного
виробництва і конкурентоспроможності будівельної продукції;
 введення сучасної системи оцінки, обліку та прогнозу використання
матеріальних ресурсів у будівельній галузі;
 перегляд асортименту будівельної продукції на основі маркетингових
досліджень. Вилучення з асортиментну об‘єктів, які не користуються
попитом у споживачів і не є рентабельними;
 оцінка технічного рівня підприємств галузі, ступеню обробки первинної
та вторинної сировини та її відповідності будівельної продукції на основі
сертифікації;
 раціоналізація організаційної структури підприємств галузі, в основі якої
повинно бути усунення старих та формування нових структур, які б
забезпечували принципове оновлення будівельного виробництва, з
позиції раціонального використання ресурсів та ефективності
ресурсозбереження;
 активне використання механізмів зниження інвестиційних ризиків у
ресурсозберігаючі проекти за рахунок державної підтримки заключних
стадій досліджень і розробки та доведення їх результатів до стадії
комерційного освоєння;
 розробка механізмів участі держави у ресурсозберігаючих програмах та
проектах для підприємств будівельної галузі;
 активізація діяльності державних банків, державних інвестиційних
компаній у програмах та проектах з ресурсозбереження для будівельних
підприємств;
 перегляд існуючих механізмів і принципів виділення державних коштів в
ресурсозберігаючі проекти будівельних організацій.
При цьому необхідно пам‘ятати, що економічний ефекти при оптимізації
рівня ресурсомісткості продукції будівельної галузі буде виникати за умови:
 при зниженні собівартості будівельної продукції. У цьому випадку
різниця у вартості будівельній продукції і буде складати величину
ефекту;
 при незмінній, а іноді при більш високої вартості будівельної продукції,
але при збільшенні споживчого ефекту. В цьому випадку економічний
ефект буде вимірюватися виграшем у вартості одиниці споживчого
ефекту;
 при виникни принципово нового споживчого ефекту. Такий ефект
формується на ринку у залежності від тієї ціни, яка на ринку отримала
суспільне визнання [3].
Для поступального нарощування впровадження ресурсозберігаючих
технологій необхідно дотримання визначення умов комплексного характеру. До
них відносяться темпи зростання та швидкість відновлення виробничого,
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науково-технічного та трудового потенціалу, масштаби виробничої діяльності
будівельних підприємств.
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Джумаева С.К.
старший преподаватель
Бухарский инженерно- технологический институт, г. Бухара, Узбекистан
ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
За годы независимости в Республике Узбекистан создан благоприятный
инвестиционный климат, широкая система правовых гарантий и льгот для
иностранных инвесторов, разработана целостная система мер по
стимулированию деятельности предприятий с иностранными инвестициями.
Понятие инвестиции берет свое начало из древности от латинского слова
invest (investment – в современном англ.), что в переводе означает вкладывать.
Инвестиции по своей сути являются вложениями. Источниками служат
разнообразные активы, от всем понятных финансовых средств, до материалов,
сырья, интеллектуальной собственности, рабочей силы и много другого.
Инвестиции, безусловно, важны для эффективного функционирования и
динамичного развития любой коммерческой деятельности. Инвестиции могут
носить внешний, либо внутренний характер и иметь направление на развитие и
реализацию инвестиционной идеи, либо на получение дополнительного дохода.
Основные функции инвестиций - это еѐ регулирующее и стимулирующее
качество. Регулирующая функция отвечает за корректировку процесса
экономического роста. Стимулирующая функция, в свою очередь, побуждает
объект инвестиций к росту и развитию.
Существуют разные классификации инвестиций.
По объекту инвестирования выделяют:
1. Реальные инвестиции (прямая покупка реального капитала в различных
формах):
 в форме материальных активов (основных фондов, земли), оплата
строительства или реконструкции;
 капитальный ремонт основных фондов;
 вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, права
пользования, авторские права, товарные знаки, ноу-хау и т. д.;
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- вложения в человеческий капитал (воспитание, образование, наука).
2. Финансовые инвестиции (косвенная покупка капитала через
финансовые активы):
 - ценные бумаги, в том числе через ПИФы;
 - предоставленные кредиты;
 - лизинг (для лизингодателя).
3. Спекулятивные инвестиции (покупка активов исключительно ради
возможного изменения цены):
 валюта;
 драгоценные металлы (в виде обезличенных металлических счетов);
 ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты институтов совместного
инвестирования и т. п.).
Инвестиционное законодательство Республики Узбекистан является
одним из передовых в системе законодательства стран СНГ, вобрав в себя
основные положения международного инвестиционного права, в частности,
положения о гарантиях прав иностранных инвесторов, предоставлении
определенных преференций для инвесторов и другие.
Основой правового регулирования в области привлечения иностранных
инвестиций в Республики Узбекистан являются:
Закон «Об иностранных инвестициях»;
Закон «Об инвестиционной деятельности»;
Закон «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов»,
а также ряд нормативно-правовых актов, принимаемых в форме решений
Президента Республики Узбекистан и постановлений правительства.
В соответствии с действующим законодательством понятие прямых
иностранных инвестиций включает в себя:
 - вложение иностранными инвесторами материальных и нематериальных
благ и прав на них, в том числе права на интеллектуальную
собственность;
 - любой доход от иностранных инвестиций, вкладываемых иностранными
инвесторами в объекты предпринимательской и других видов
деятельности.
Иностранные инвестиции на территории Республики Узбекистан могут
быть осуществлены и различных формах. В частности:
 долевое участие в уставных фондах и ином имуществе хозяйственных
обществ и товариществ, банков, страховых организаций и других
предприятий, созданных совместно с юридическими и (или) физическими
лицами Республики Узбекистан;
 создание и развитие хозяйственных обществ и товариществ, банков,
страховых
организаций
и
других
предприятий,
полностью
принадлежащих иностранным инвесторам;
 приобретение имущества, акций и других ценных бумаг, включая
долговые обязательства, эмитированные резидентами Республики
Узбекистан;
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 вложение прав на интеллектуальную собственность, включая авторские
права, патенты, товарные знаки, полезные модели, промышленные
образцы, фирменные наименования и ноу-хау, а также деловую
репутацию (гудвилл);
 приобретение концессий, включая концессии на разведку, разработку,
добычу либо использование природных ресурсов;
 приобретение права собственности на объекты торговли и сферы
обслуживания, на жилые помещения вместе с земельными участками, на
которых они размещены, а также права владения и пользования землей (в
том числе на основе аренды) и природными ресурсами.
На сегодняшний день потенциальным иностранным инвесторам
предлагаются самые разные формы вложения инвестиций:
 создание совместного предприятия;
 создание предприятия со 100 процентным иностранным капиталом;
 приобретение части либо полного пакета акций приватизируемых
предприятий.
Иностранные инвесторы могут создавать на территории республики
предприятия в любой, допускаемой законодательством, организационноправовой форме.
Считается, что для привлечения инвестиций предприятие должно:
 иметь хорошо отработанный и перспективный план деятельности на
будущее. Инвесторы хотят знать, что их вклады принесут в дальнейшем
прибыль;
 иметь хорошую репутацию в обществе. Инвестируя в теневое
предприятие, инвесторы рискуют остаться без прибыли, поэтому
выбирают только те предприятия, которые вызывают доверие;
 вести открытую, то есть прозрачную деятельность. Для этого
необходимы бухгалтерская отчѐтность и работа со СМИ.
Однако на практике эти условия необходимы для портфельных
инвесторов. Инвестиции вполне могут привлекаться и без этих условий, но при
уверенности инвестора в соблюдении своих прав на распоряжение капиталом и
прибылью. Такую уверенность могут гарантировать не только законы и
прозрачность учѐта, но и личные связи, например, в правительстве или
парламенте, получение права непосредственного контроля за ситуацией на
предприятии через контрольный пакет акций и назначение подконтрольного
директора или личное непосредственное руководство. Существенным
фактором привлечения инвестиций является соотношение прибыли и риска.
Часть инвесторов выбирают меньший риск и соглашаются на меньшую
прибыль. Часть инвесторов выберут более высокую прибыльность вложений,
несмотря на повышенные риски. Сырьевым компаниям вообще выбирать не
приходится: идут туда, где есть ресурс.
Многое зависит от внутренней политики, проводимой в той стране, в
которой находится предприятие. Для вкладов инвесторы выбирают наиболее
стабильные страны.
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Рахматов Ш.А., старший преподаватель
Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан
МНОГООТРАСЛЕВОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ПРОДУКТ
ПОЛНОМАСШТАБНЫХ РЕФОРМ
Президент нашей республики И.А. Каримов в своѐм докладе «Высшая
цель – неизменное
продолжение
пути полномасштабных реформ и
модернизации» на заседании Кабинета Министров, посвящѐнном подведению
итогов социально-экономического развития страны за 2012 год и важнейшим
приоритетным задачам экономической программы на 2013 год отметил, что
«для дальнейшего развития фермерства опыт прошлых лет требует решения
очень важных задач, в частности решения вопросов стабильности фермерских
хозяйств, и самое главное – повышения их эффективности. Опыт большинства
действующих фермерских хозяйств доказывает, что на первоначальном этапе
формирования фермерских хозяйств недостаточность выделенных земельных
площадей во многом препятствует увеличению рентабельности производства.
Сегодня сама жизнь показывает, что маломощное фермерское хозяйство не
способно обеспечить себя необходимой техникой и оборотными средствами, не
может владеть кредитной способностью, и главное, покрывать расходы и
получать весомый доход».
В 2013 году важнейшая цель и приоритетная задача социальноэкономического развития страны – это продолжение и углубление
широкомасштабных реформ, обновление и модернизация государства,
обеспечение высоких и стабильных темпов экономического подъѐма и
макроэкономического баланса.
В результате развития в области аграрной отрасли в 2012 году по
сравнению с предыдущим 2011 годом производство сельхозпродукции выросло
на 6,3 процента, произведено продукции на 2137,9 млрд. сум.
Также, принятие в нашей стране государственных программ и ряда
других важных документов послужили обеспечению экономического роста,
созданию новых рабочих мест, решению проблем безработицы,
экономическому поощрению, поддержке и развитию фермерских хозяйств,
которые занимают всѐ более важное место в повышении благосостояния
населения.
Обновление всех отраслей экономики, в частности аграрной отрасли в
условиях рыночных отношений ставит объективную задачу формирования
механизма деятельности сельскохозяйственных организаций. Потребители и
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производители
сельхозпродукций ставят своей целью – достижение
экономической выгоды, что способствует достаточному обеспечению
продуктами питания и ощутимое развития сельского хозяйства в Узбекистане.
Фермерские хозяйства характеризуются социально-экономической
обстановкой, сложными и противоречивыми тенденциями. Высоким остаѐтся
уровень расходов производства продукции, из-за нехватки доходов резервные
мощности используются не полностью. Всѐ это приводит к снижению
эффективности производства. В условиях перехода к рыночным отношениям в
Узбекистане, правительство осуществляет весомую поддержку аграрной
отрасли экономики. Однако для эффективной деятельности аграрных
производителей требуется их гибкость в управлении, способность
своевременного реформирования с учѐтом новых возможностей рынка.
Многогранность возникающих проблем формирования расходов и
результатов деятельности фермерских хозяйств в условиях рыночной
экономики подразумевает выработку практических рекомендаций на основе
обобщения международного и национально-традиционного опыта концепции
экономической эффективности производства. Система управления в
фермерских хозяйствах должна быть построена таким образом, чтобы их
основой являлись инновационный прогресс и доходность.
На сегодняшний день фермерские хозяйства по праву стали ведущим
стержнем производства, основной формой еѐ организации. Следует отметить
тот факт, что фермерское движение объединяет в своѐм составе более 66 тысяч
хозяйств. Свыше 85 процентов пахотных земель в стране и основная часть
выращиваемой сельхозпродукции приходится на долю именно фермерских
хозяйств.
Думаем, не ошибемся и выразим общее мнение, что ежедневно
укрепляющееся
и превращающееся
в лидирующую силу фермерское
движение в Узбекистане полностью себя оправдало и в этом не может быть
сомнений.
Год за годом в сознании фермеров укрепляется чувство хозяйственности
за свою землю и производимую продукцию, чувство удовлетворенности
результатами своего труда. Самое главное - коренным образом меняется
сознание и мировоззрение людей, усиливается чувство ответственности за
рациональное использование
земельных и водных ресурсов, являющихся
нашими бесценными богатствами.
Принятые в последние годы законы и нормативные документы в
значительной мере расширили полномочия фермерских хозяйств.
Вместе с тем, необходимо признать, что организационная структура
фермерского движения в виде Объединения фермерских хозяйств не смогло
полноценно подействовать на реформу сельского хозяйства, повышения
эффективности производства в отрасли и решение актуальных задач стоящих
перед фермерами.
На основе изучения исторического опыта зарубежных стран Объединение
фермерских хозяйств было преобразовано в Кенгаши фермеров Узбекистана, а
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в областях и районах в фермерские кенгаши. Но самое важное, что серьѐзным
образом были расширены полномочия и права этих структур.
На сегодняшний день вопросы образования и преобразования
фермерских хозяйств, предоставление им земельных участков на долгосрочной
основе, разработка проектов нормативно-правовых документов, касающихся
развития и функционирования фермерских хозяйств, не могут решаться без
непосредственного участия фермерских кенгашей [1, с. 22-23].
Основная задача, стоящая перед фермерскими кенгашами это – защита
прав и законных интересов фермеров на всех уровнях, особенно отношений с
государством, хозяйствующими органами или местными хокимиятами,
сотрудничество с организациями, оказывающими услуги или поставки,
вопросы судебных разбирательств.
Говоря кратко, фермерские кенгаши являясь стержнем и направляющей
силой фермерского движения, должны способствовать тому, чтобы фермеры
в полной мере стали мощной социально-политической силой, способной взять
на
себя ответственность в вопросах развития села и повышения
благосостояния сельского населения.
В области в 2012 году произведено местного валового продукта на 5405,8
млрд. сумов. Доля сельского хозяйства при этом выросла с 28,2 процента в
2011 году до 28,1 процента в 2012 году, показав рост на 106,3 процента. В
общем объѐме производства сельхозпродукции дехканская продукция
составила 1179 млрд. сумов, животноводческая 958,9 млрд. сумов. 69,8 %
объѐма производства сельхозпродукции приходится на долю дехканских
хозяйств, 29% фермерских хозяйств, 1,2% предприятий сельского хозяйства.
В области в 2012 году выращено 34963 тонн хлопка-сырца и договорной
план выполнен на 101,5%. 271931 тонна хлопка или 78,4% - первого сорта,
11607 тонн или 3,3% - второго сорта, 20414 тонны или 5,9% - третьего сорта,
43011 тонн или 12,4% - хлопок четвѐртого и пятого сортов. Урожайность
каждого гектара хлопковой площади по области составила 31,5 центнера.
Во всех хозяйствах отрасли с основного и повторного посева произведено
628,2 тыс. тонн зерна, что по сравнению с предыдущим годом больше на 5,6
тысяч тонн. По всем категориям хозяйств средняя урожайность достигла 60,4
центнера с гектара [2, с. 32-34].
По области в 2012 году выращено 141,7 тысяч тонн картофеля (с
аналогичным периодом 2011 года больше на 10,5%), 438,1 тысяч тонн овощей
(больше на 12,0%), 94,7 тысяч тонн бахчевых (больше на 8,2%), 179,5 тысяч
тонн фруктов (больше на 9,8%), 125,3 тысяч тонн винограда (больше на 14,6%).
По состоянию на 1 января 2013 года по всем категориям хозяйств
количество крупнорогатого скота составило 992,4 тысяч голов (по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года больше на 6,3%), в том числе коров
375,8 тысяч голов (больше на 0,5%), овец и коз 1703 тысяч голов (больше на
4,4%), кур 2552,2 тысяч голов (больше на 16,3%).
По состоянию на 1 января 2013 года по всем категориям хозяйств было
произведено 161897 тонн мяса в живом весе (по сравнению с аналогичным
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периодом прошлого года больше на 7,6%), 624986 тонн молока (больше на
7,7%), 217538 штук яиц (больше на 11,1%).
Во всех регионах рост производства животноводческой продукции (мясо,
молоко, яйца) осуществлено за счѐт дехканских хозяйств. В итоге, в общем
объѐме производства мяса их доля составляет 96,6%, молока 95,7%,
производства яиц 57,7%.
Площадь переданных на пользование фермерским хозяйствам земель
составила 785,2 гектара, количество занятых в фермерских хозяйствах
работников составило 70763 человека.
По состоянию на 1 января 2013 года в фермерских хозяйствах
насчитывается 51,2 тыс. голов крупнорогатого скота, в том числе 16,2 тыс.голов
коров, 171,8 тыс. голов овец и коз, 142,0 тыс. голов кур. По сравнению с
периодом января – декабря 2011 года количество крупнорогатого скота
выросло на 5,3%, в том числе коров на 4,5%, овец и коз на 4,9%, кур на 10,2%.
Если в общем объѐме производства сельхозпродукции доля фермерских
хозяйств равна 29 процентам, то даже в этом случае 99,8% производства
хлопка, 66,5% зерна, 94,2% кокона, 45% фруктов, 43,6 % винограда приходится
на их долю.
Эти высокие результаты достигаются главным образом за счѐт внедрения
передовых инноваций, современной техники и технологий в производство. 55,2
процента из 2023,4 млрд. сумов инвестиций, привлечѐнных в
негосударственные предприятия области составляют зарубежные инвестиции и
кредиты, что по сравнению с 2011 годом выросло на 4,6 процента.
Сегодня актуальной задачей остаѐтся развитие сельского хозяйства на
основе требований современности, в частности – формирование
многоотраслевых фермерских хозяйств и создание для них всех благоприятных
условий. На это направлены соответствующие инициативы и практические
действия со стороны сформированного областного кенгаша фермеров и его
районных отделений. В руководстве хокимиятов и фермерских кенгашей уже
начата работа по созданию многоотраслевых фермерских хозяйств. В
частности, в таких фермерских хозяйствах как: «Маданият Мухаммад Исмат»,
«Асбоб Гайбулло» Бухарского района, «Улугназар Шохназар Бобоназар»,
«Азим Шофиркон юлдузи» Шафирканского района, «Савр» Каганского района,
«Хосилдор»,
«Сохиб»
Каракульского
района,
«Умар
Карим»
Каравулбазарского района, «Жумагелди» Алатского района, «Фаттоев»
Пешкунского района, «Навобод» Рамитанского района, «Янгикент пилласи»
Вабкентского
района,
«Файз»
Гиждуванского
района
налажено
многоотраслевое производство. И данная тенденция позволяет надеяться, что в
области положительно решается поставленная задача. Бесспорным остаѐтся тот
факт, что такие высокие результаты достигнуты благодаря принятию и
осуществлению важнейших решений по экономической реформе сельского
хозяйства на основе глубокого изучения зарубежного опыта; внедрения
рыночных отношений в сельское хозяйство; развития частной собственности;
создания правовых, организационных и финансовых условий для поддержки
фермерского движения.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
УКРАИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Барьеры для предпринимательской деятельности и довольно высокий
уровень коррупции являются отличительной чертой промышленной политики
Украины. Согласно исследованиям Т. Фрая коррупция стала самым главным
препятствием на пути реализации экономических реформ в Украине [1].
Коррупция, как экономическое явление, превратилась в глобальную
проблему, мешающую экономическому развитию, во второй половине XX
столетия, когда крупные транснациональные компании стали подкупать
чиновников за границей. В конце 1990-х годов международная борьба с
коррупцией вышла в законодательную стадию: была создана Межамериканская
конвенция против коррупции; в 1999 г. Совет Европы принял Конвенцию об
уголовной ответственности за коррупцию.
Экономический подход к анализу эффективности и осуществимости
нормативных актов, к исследованию внерыночных форм поведения
применяется экономикой права и экономической теорией преступлений и
наказаний, формирование и развитие которых происходило благодаря Р.
Познеру, Г. Калабрези, Г. Беккеру. Экономическая теория коррупции,
предложенная Э. Крюгером и Дж. Стиглером, рассматриваются А. Багрий –
Шахматовым, А.Барановским, А. Бова, А Длугопольским, Т. Кошечкиным.
Исследования этих ученых позволили получить определенные результаты в
решении методологических и теоретических проблем, в обосновании
практических мер по формированию новых формальных и неформальных
институтов.
Однако вопросы взаимосвязи между состоянием делового климата с
выделением отдельного его компонента – коррупции – развитием
промышленной политики, остаются мало исследованными, из-за сложности
оценки коррупции, которая является скрытым и плохо поддающимся
измерению феноменом (обычно в литературе встречаются страновые
индикаторы уровня коррупции, предлагаемые экспертами).
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Три типа агентов – политическая элита, администраторы и законодатели –
имеют стимулы действовать в личных интересах в ущерб принципалам.
Неравенство
в
отношениях
между
экономическими
агентами,
совершающими трансакции, порождает власть, где одна сторона выступает в
качестве субъекта, другая - в качестве объекта власти. Властный аспект можно
выделить в отношениях собственности, обмена, найма, управления
производством, в агентских отношениях, отношениях государственного
регулирования экономики и др. Все эти отношения включают элемент
подчинения одного агента другому.
Как отмечает Роуз-Аккерман, «всякий раз, когда у должностного лица
появляется дискреционная власть над распределением издержек или выгод в
частном секторе, создаются стимулы для взяточничества» [2, p. 31]. И эти
стимулы тем выше, чем больше дискреционная власть того или иного агента.
Экономическая рента, ассоциированная с нею, возникает из необходимости
проходить согласовательные процедуры для владельцев некоторой
собственности и связана с ее экономической ценностью. Чем дороже
собственность, тем выше рента, и тем выше стимулы владельцев собственности
уклониться от выполнения законов (либо выше стимулы должностного лица
потребовать взятку), и тем больше они готовы предложить регулятору в
качестве взятки. Таким образом, наличие ренты подстегивает коррупцию
Часто неформальные отношения закрепляются в неправовых практиках,
определяемых Т. Заславской и М. Шабановой как совокупность устойчивых и
массовых социальных взаимодействий, связанных с нарушением законов и
других формально-юридических норм, а также укорененных социокультурных
традиций [3].
Высокая угроза потерять власть в следующем политическом цикле
определяет такой тип поведения украинских чиновников, который в
экономической теории квалифицируется как стратегия «быстрой наживы»,
когда власть стремится получить во время своей каденции наибольшие для себя
выгоды и объемы ренты. В то же время она проводит политику социального
популизма, которая, с одной стороны, ставит цель расширить круг сторонников
на следующих выборах, а с другой
- является следствием давления
политических оппонентов власти, представляющих ее социальные достижения
как результат своей борьбы за благосостояние граждан. К сожалению, все
данные тенденции пагубно отражаются на внедрении инноваций в
промышленности и стимулировании данного процесса.
Данное явление укладывается в норму поведения, которую можно
классифицировать как двустороннюю институциональную ловушку. Т.е.
агенты данных отношений сознательно выбирают норму поведения,
неэффективную по сравнению с другой нормой, которая тоже равновесна в
аналогичных внешних условиях. В частности, в Украине можно встретить
примеры взяток по типу «крыши» и выстроенные клановые системы
отношений (бизнес чиновников и их приближенных, обмен неденежными
услугами, например, должностями). Ситуация, когда «только свой
предприниматель получит право работать», элиминирует конкуренцию и явно
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снижает стимулы к инновациям, ведет лишь к взаимной выгоде чиновников и
допущенных к работе предпринимателей. Фирмы, вовлеченные в такие
отношения, часто выведены из-под мелкой административной коррупции и не
платят от случая к случаю.
Зависимость институционального устройства рынка от исследуемого
неформального института можно объяснить сильной институциональной
инерцией,
использования
отношенческих
контрактов
между
предпринимателями и субъектами административно-силового давления на
основе длительных персонифицированных связей, двусторонней зависимости
и неформальной нормы и, как следствие, формирования локальных сетей.
Причем специфике изучаемого нами института более всего соответствует
концепция клиентелы, при которой устойчивая система отношений субъектов
становится возможной за счет дифференцированной ресурсной обеспеченности
в результате принадлежности к разным уровням объединяющей их иерархии. В
свою очередь, асимметричные патрон-клиентские отношения составляют
наиболее устойчивые механизмы, обеспечивающие существование и
расширение коррупционной практики.
В итоге следует отметить, что необходимо выработать механизм
нейтрализации неэффективных неформальных институтов, каким и является
институт административно-силового давления, и его последующей замены на
формальные институты. Таким образом, центральной проблемой в сфере
промышленной политики становится создание государством надежного
фильтра для отсева неформальных норм, связанных с нарушением законов.
Замещение неправовых практик и неформальных правил по защите прав
собственности формальными предписаниями является важным элементом
построения рыночной экономики в Украине.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА
Современные корпорации зачастую являются главными двигателями
национальной экономики, основными донорами государственного бюджета,
крупными работодателями, существенно влияющими на уровень занятости, что
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позволяет им влиять не только на экономическое, но и социальное развитие
страны. В результате усиливается социальная функция корпораций, имеющая
для России особое значение, связанное не только с предоставлением
работникам средств к существованию, но и с социальной реализацией
личности.
Однако с течением времени этого становится недостаточно. Включаясь в
общественную жизнь и оказывая на нее существенное влияние, корпорации во
многом остаются замкнутыми, изолированными от общества структурами. Для
того чтобы кардинально преодолеть расхождение интересов корпоративных
«игроков» с приоритетами общественного развития, требуется нечто большее, а
именно целостная система мер, направленных не только на поддержку
общественных ценностей, но и на организационно-политическое сближение
корпорации с гражданским обществом и его институтами. Подобную цель и
преследует концепция корпоративного гражданства.
В общем виде корпоративное гражданство представляет собой стратегию
взаимодействия предпринимательских структур и общества с целью
обеспечения их поступательного развития и повышения репутации бизнеса как
одного из полноправных участников такого развития и ответственного
гражданина.
У истоков концепции корпоративного гражданства стоят исследователи
ведущих университетов и бизнес-школ конца ХХ века Великобритании:
Х. Уилмотт, А. Крейн, Дж. Мун, В. Чеппл, П. Эдвардс и др.; США: С. Уаддок,
Д. Вуд, Дж. Лонгсдон, О. Феррелл и др.; Нидерландов: И. Маигнан;
Швейцарии: А. Шерер, Г. Палаццо и др. Согласно данным исследованиям
можно выделить два альтернативных подхода к определению категории
«корпоративное
гражданство».
Первый
подход,
«ограниченный»,
отождествляет корпоративное гражданство с отдельными элементами
корпоративной социальной ответственности (КСО) – корпоративной
филантропией, социальными инвестициями и ответственностью перед местным
сообществом – представителями которого являются, например, А. Крейн, В.
Чеппл [1]. Второй подход, «эквивалентный», сводит «корпоративное
гражданство» к корпоративной социальной ответственности (И. Маигнан и
О. Феррелл). Согласно данному подходу корпоративное гражданство
определяет уровень экономической, правовой, этической и дискреционной
ответственности, которую несут компании перед основными своими
стейкхолдерами (заинтересованными сторонами) [2].
На наш взгляд, корпоративную социальную ответственность и
корпоративное гражданство отождествлять нельзя. Данные категории следует
рассматривать как органическое целое, причем если социальная
ответственность может реализовываться самостоятельно, то корпоративное
гражданство зависимо от КСО, являясь его продолжением и развитием. В этом
смысле корпоративная социальная ответственность – это своего рода
фундамент,
несущая
конструкция
корпоративного
гражданства,
представляющая собой совокупность механизмов его реализации. Этот
фундамент не является пассивным, он активно используется практически во
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всех тех формах и направлениях взаимодействий корпорации со своими
стейкхолдерами, которые воплощают в жизнь стратегию корпоративного
гражданства.
Основополагающий
принцип
корпоративного
гражданства
–
многостороннее, мультиактивное взаимодействие корпораций с основными
стейкхолдерами. В отношениях с государством корпорации чаще всего
выступают как политический актор, с местным сообществом – как
хозяйствующий субъект и участник социальных отношений, с потребителями –
как производитель товаров и услуг, с акционерами – как управляющий, с
собственным персоналом – как работодатель, с экологическими фондами и
природоохранными организациями – как субъект, влияющий на состояние
окружающей среды и т.д. Уровнем зрелости этих взаимоотношений
определяется степень включенности корпорации в гражданское общество.
Вместе с тем, не следует забывать, что корпоративное гражданство
представляет собой достаточно самостоятельное проявление как социальной,
так и политической активности предпринимательских структур, со своей
собственной концептуально-теоретической, общественно-политической и
организационной основами, на которых строится и доктрина, и практика
корпоративного гражданства. По сравнению с КСО концепция корпоративного
гражданства включает и исключительно политическую составляющую, цель
которой состоит во включении корпорации в системное, комплексное
взаимодействие с различными экономическими, социальными и политическими
институтами страны для совместного участия в реализации стратегии
общественного развития для формирования социально ориентированной
экономики и гражданского общества. В современной России такое
взаимодействие либо отсутствует, либо является неконструктивным.
Отдельные исследователи полагают, что обязательным условием
реализации концепции корпоративного гражданства в России является наличие
равноправных отношений как между корпорацией и стейкхолдерами, так и
между самими стейкхолдерами. [3, 4] Если данное условие выполняется, но
корпорация как политический субъект взаимодействует с государством не на
равных (а в России именно так и происходит), то такое взаимодействие не
делает ее «корпоративным гражданином». Однако, «взаимодействие на
равных», особенно корпорации с государством, на наш взгляд, представляется
экономическим романтизмом. На равных могут взаимодействовать лишь те
экономические субъекты, которые обладают одинаковой экономической и
политической силой. Правомерно говорить не о «взаимодействии на равных», а
о взаимодействии всех стейкхолдеров, корпораций и государства на
общепризнанных единых принципах гражданского общества, которые, к
сожалению, до настоящего времени еще не выработаны. Чаще всего подобная
ситуация объясняется отсутствием доверия между государством, бизнесом,
некоммерческими
организациями,
потребителями,
экологами,
правозащитниками и другими институтами гражданского общества. Данная
ситуация усугубляется тем, что до настоящего времени не сформулирован
системный запрос со стороны различных структур гражданского общества на
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взаимодействие с бизнесом. Более того, инициативы конструктивного
взаимодействия остаются прерогативой отдельных корпораций, и, как правило,
реализуются на уровне градообразующих предприятий. Все это,
свидетельствует о том, что процесс становления российской модели
корпоративного гражданства находится на начальном этапе.
В заключение следует отметить, что в современных условиях
конкурентоспособность национальной экономики всѐ в большей степени
определяется социальными, а не экономическими, геополитическими или
природными факторами. Гражданское общество оказывает влияние на
эффективность деятельности предпринимательских структур через качество
рабочей силы, профессионализм, уровень покупательной способности.
Благоприятное социальное окружение предопределяет поступательное развитие
корпораций, которые в свою очередь создают новые рабочие места, расширяют
ассортимент и повышают качество товаров и услуг, своевременно и в полном
объеме платят налоги, и, следовательно, способствуют социальноэкономическому
развитию
страны.
Взаимозависимость
и
взаимообусловленность бизнеса и общества лежат в основе объективного
выбора предпринимательских структур в пользу реализации социально
ориентированных экономических стратегий и способствуют формированию
корпоративного гражданства. Сегодня для крупных российских компаний
стимулом
к
использованию
практик
корпоративной
социальной
ответственности и элементов корпоративного гражданства является выход на
мировые рынки и необходимость соблюдения установившихся там «правил
игры». В соответствии с этим в корпорациях наблюдается стремление к
социализации своей деятельности, что направлено, в первую очередь,
достижению долгосрочных целей общества, связанных с безопасностью его
жизнедеятельности, а также со стабильным экономическим и социальным
развитием национальной экономики.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ
На сьогоднішній день глобалізація як вища ступінь інтернаціоналізації
національних відносин поступово утверджується в якості пануючих
загальноцивілізаційних правил, норм, цінностей, принципів, регульованих
міжнародними (глобальними) інститутами, які відрізняються від існуючих
визначень інституційної складової. При цьому, з одного боку, процес
глобалізації характеризується нарощуванням у світовому господарстві
інтеграційних тенденцій, поглибленням інтернаціоналізації та кооперації
виробництва, уніфікацією національних, економічних, соціальних стандартів, а
з іншого - регіоналізацією та структуризацією, посиленням конкуренції і, як
наслідок, формуванням багаторівневої та багатовекторної системи
взаємозв‘язків та взаємозалежності між суб‘єктами міжнародних економічних
відносин. Такий стан глобального економічного співробітництва вимагає
переосмислення процесів його інституціоналізації та адаптації національних
економік до нових світових реалій, умов і тенденцій розвитку [1, с.402].
При цьому, глобалізаційні процеси, як правило, призводять до
кардинальної інституційної реформи. Однак, за відсутності відповідних
інституційних та контролюючих структур, лібералізація торгівлі та інвестицій
може негативно позначитися на добробуті нації. Такі несприятливі,
дестабілізуючі наслідки в різних галузях і регіонах можуть проявитися порізному та будуть в значній мірі залежати від інституційної підтримки і
проведення додаткових політичних заходів [2].
Аналізуючи економічну ситуацію, що склалася на сьогоднішній день в
Україні, з точки зору інституційного підходу, можна стверджувати, що нова
стратегія і тактика суспільного розвитку повинна реалізуватися в нових
інститутах, формування та становлення яких сприяє побудові та розвитку
якісно нової системи суспільних відносин. Однак, з іншого боку, в процесі
розпаду старої ідеології відбувається руйнація колишніх інститутів її
забезпечення. Проте в сучасних умовах для України ці процеси не виявляють
такої закономірності свого протікання, хоча питання інституціонального
забезпечення нової парадигми суспільного розвитку і виникало на початку
ринкових перетворень в нашій державі. Однак, при цьому проблемі створення
та якісної трансформації інститутів не приділялося належної уваги, державні
інвестиції в дану сферу практично не здійснювались, оскільки традиційно вони
спрямовувались у виробничу сферу та інфраструктуру.
Таким чином, інститути, що формуються та розвиваються в суспільстві
сьогодні, в тому числі, інститути управління, покликані сприяти всебічному
захисту суспільства від внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпеченню
національних інтересів сьогодні та в перспективі, таким чином формуючи та
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реалізуючи цілісну стратегію забезпечення економічної безпеки держави.
Однак, реалізація цієї стратегічної мети потребує значних інвестицій в
трансформацію діючих інститутів, а також постійний моніторинг ситуації, що
складається на світових ринках, та можливість оперативного реагування на
будь-які, навіть незначні на перший погляд її зміни.
У зв‘язку з цим на сьогоднішній день головне завдання полягає в тому,
щоб створити належні умови для структурно-функціональної оптимізації та
якісного вдосконалення діючої нині системи інституціонального забезпечення
управління економічною безпекою як на рівні окремої держави, так і в
глобальному вимірі. Очевидно, що останніми роками розрив між засобами та
формами регулювання світогосподарських зв‘язків та динамікою і масштабами
сучасних глобальних трансформацій стає дедалі більшим. В цьому аспекті
дослідження процесів інституціоналізації управління економічною безпекою
держави в глобальному вимірі, аналіз умов та чинників трансформації діючих
інститутів на сучасному етапі вимагають детального обґрунтування причин
виникнення розбіжностей, суперечностей, парадоксів в процесі глобального
економічного розвитку [1, с.400].
При цьому, на нашу думку, інституціоналізація в економічній сфері може
розглядатися як процес еволюційних, послідовних, логічно та концептуально
обґрунтованих, чітко спрямованих, структурованих, гармонізованих,
організаційних, правових, технологічних та інших системних перетворень і
змін у сфері економічної діяльності. Зазначимо, що будь-які якісні чи кількісні
системні трансформації інститутів пов‘язані з певними витратами на такі
перетворення, що в свою чергу обумовлює необхідність визначення
інституційних меж та стимулює знаходження оптимального шляху та напрямку
переходу від існуючої системи інститутів до більш раціональної, а тому перспективної [3, с.232].
Сформовані в другій половині минулого століття правила
функціонування світової економіки вже неадекватні зростаючим потребам і
масштабами товарних, фінансових, інформаційних, капітальних та людських
потоків, які відповідали б сучасному ступеню глобалізації світогосподарських
зв‘язків і сприяли оптимальному збалансуванню пріоритетів та інтересів
основних суб‘єктів міжнародних економічних відносин. У зв‘язку з цим на
сьогоднішній день спостерігається якісно новий характер зв‘язків між
інститутами різних рівнів, що відображає процес формування та становлення
такої ієрархії організаційних, функціональних та управлінських компетенцій
основних суб‘єктів глобальної економічної системи, яка істотно модифікується
з появою нових інституційних акторів (Китай, Індія, Бразилія, Мексика, Таїланд
та ін.) і частковою втратою своїх домінуючих позицій в глобальній економіці,
особливо в світовій фінансовій системі, колишніми країнами-лідерами (США,
Японією, Великобританією та ін.).
Поява нових глобальних та регіональних викликів розвитку світової
економіки в цілому та економічної безпеки окремої держави, зокрема, на ряду
із загостренням існуючих фінансових протиріч і суперечностей, дає підставу
припускати, що ці проблеми не мають виключно організаційного вирішення.
32

Об‘єктивно створюється нова глобалізована система економічних відносин з
новими інститутами та інституціями, проектування та модифікація яких
вимагає абсолютно нових підходів.
Таким чином, цілеспрямоване та раціональне управління економічною
безпекою постає стратегічно важливим завданням для будь-якої держави світу
та основною сферою діяльності її інститутів, які, в свою чергу, покликані
захищати життєво важливі національні інтереси, розробляти та реалізовувати
комплекс заходів, спрямованих на захист їх від негативного впливу внутрішніх
та зовнішніх загроз, а також гарантувати належні та гідні умови життя і
продуктивної праці громадян.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Освоение ресурсной базы северных территорий Российской Федерации,
является одним из основных направлений долгосрочного социальноэкономического развития государства на долгосрочную перспективу.
Интенсивное развитие добычи полезных ископаемых значительно сузило
возможности традиционного хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера (далее КМНС). Из привычного использования исключаются
огромные площади охотничьих угодий и пастбищ, что напрямую влияет на
уровень социального развития традиционной жизнедеятельности КМНС. Менее
половины коренного населения не имеют среднего и даже начального
образования. Существуют проблемы транспортной доступности к местам
проживания коренных жителей. Совокупность сложившихся факторов,
указывает на необходимость интеграции КМНС в современное общество, а
также развитие системы взаимодействия
традиционной деятельности
аборигенов с современным миром, построение экономических связей.
Для детального исследования возможной коммерческой деятельности с
наивысшей доходностью и определения перспектив дальнейшего развития
отрасли, проведем исследование.
1. Анализ перспективного производства одной семьи оленеводов.
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Из практической жизни КМНС, видно, что в среднем одна семья
коренных оленеводов в силах содержать от 300 до 400 голов оленей, из
которых, для собственного обеспечения семьи мясом достаточно не более
одной туши животного в месяц. Обычно для семьи, состоящей из 5 человек, в
год используется не более 11 голов оленей. При этом животные обеспечивают
семью не только мясом, но одеждой, обувью и прочими мелкими предметами
домашней утвари, сделанными северными умельцами из разных частей тела
животного.
Убой животных аборигены осуществляют ближе к зиме, когда перестают
мигрировать и находят место для зимовки. При этом, забой в основном
направлен на «выбраковку» старых животных, тех что переболели в летнюю
пору, «лишних» самцов, и самок, которые не будут воспроизводить стадо.
Для эффективного восстановления поголовья оленей, при осеннем забое
оставляется около 60% оленей, при этом оставшееся стадо в основном состоит
из молодых самок и нескольких племенных оленей.
Проведя расчеты, можно вычислить, что при убое животных, при среднем
размере стада в 350 голов, существуют излишки оленины, которые возможно
использовать для реализации.
Таблица 1
Анализ стадной численности оленей одной семьи КМНС
Показатель
Всего оленей в стаде
из них:
Предназначено для личного пользования
Предназначены для сохранения поголовья
стада
Излишки, готовые для реализации

Количество голов

Удельный вес

350 гол.

100,00%

11 гол.

3,14%

210 гол.

60,00%

129 гол.

36,86%

Видно, что около 37% поголовья оленей (129 голов) - являются
своеобразным излишком, не предназначенным для прокормления собственной
семьи или развития стада.
Согласно статистическим данным одна туша среднего оленя
обеспечивает 50 кг оленины, т.е. излишек производства мяса в средней семье
оленеводов составляет около 6 450 кг (129х50).
Исследуя современный рынок потребности в мясе оленя видно, что
основным заказчиком объемов оленины является Финляндия и Швеция. При
этом среднерыночная цена закупки не переработанного мяса оленей у
производителя составляет 215 рублей за 1 килограмм оленины. Исходя из
полученных данных, можно сделать выводы, что доход от реализации
«избыточного» мяса одной семьей оленеводов в среднем может составлять
1‘386‘750 рублей в год (6450х283,5) или 115 562,5 рублей в месяц.
Исходя из изложенного можно сделать вывод, что при хороших погодных
условиях, отсутствии падежа животных и качественном уходе, в современных
рыночных отношениях семья оленеводов способна ежемесячно получать
относительно хороший доход.
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Также существует возможность увеличения суммы дохода от реализации
оленины, за счет реализации одежды и сувенирной продукции, произведенных
из шкуры, костей и рогов оленей.
Из шкуры забитого оленя возможно изготовить две пары угров
(национальной обуви) и около сотни различных сувениров из рогов и костей
животного, что может увеличить доходность туши одного оленя на сумму
около 7 500 руб. (из них 3000 руб.– составляет стоимость обуви из оленьей
шкуры и 4500 руб. – стоимость сувенирной продукции). Соответственно при
переработке 100% туш забитых животных, годовой доход увеличится на
967 500 рублей (129х7500). Данный вид продукции может составить
значительную часть годового дохода семьи КМНС, но процесс настолько
трудоемок, что семья способна обработать исходного материала не многим
больше, объема, требуемого для собственного жизнеобеспечения.
Дополнительным доходом в действительности способны оказаться еще
две сферы повседневной деятельности КМНС, а именно рыболовство и сбор
дикоросов. В настоящее время существуют определенные ограничения – квоты
на объем вылова рыбы, которые настолько малы, что объем выловленной рыбы
достаточен в большей степени для прокорма собственной семьи КМНС. Из 200300 кг выловленной рыбы за один сезон средняя семья КМНС потребляет 180220 кг.
Совершенно другая ситуация сложилась в отношении сбора ягод. Семьи
КМНС способны собирать ягоды сверх объемов, необходимых для
собственных нужд, при этом основными ягодами является: голубика, морошка,
брусника, клюква.
Таблица 2
Объемы сбора ягод одной семьей КМНС
Наименование
Голубика
Морошка
Брусника
Клюква

Средний объем сбора
ягод семьей
за сезон
300 л
270 л
400 л
450 л

Средний объем сбора
ягод, необходимый для
пропитания семьи
75 л
50 л
120 л
130 л

Излишек сбора
225 л
220 л
280 л
320 л

Исходя из среднерыночной цены закупки, можно сделать выводы об
объемах дохода от реализации излишков сбора ягод.
Таблица 3
Объем выручки от реализации ягод
Наименование
Голубика
Морошка
Брусника
Клюква
Итого:

Средняя цена закупки
ягод у населения
за 1 литр
70 руб.
40 руб.
80 руб.
75 руб.

Возможный объем
реализации
225 л
220 л
280 л
320 л
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Выручка
15750 руб.
8800 руб.
22400 руб.
24000 руб.
70950 руб.

Итого за сезон одна семья КМНС имеет возможность реализовать
собранных ягод на сумму около 70 тысяч рублей. При сравнении с возможным
доходом от реализации оленины выручка от реализации ягод составит всего
около 3% общего объема продаж, но данный вид деятельности требует
незначительного количества трудовых затрат и является вполне эффективным.
В ходе своей жизни, для более эффективного разделения труда и
повышения уровня жизни многие семьи оленеводов собираются в группы по 35 семей. Трудятся на общее благо и четко разделяют обязанности. При этом за
счет отсутствия дублирующих функций в семье, высвобождается свободное
время для некоторых ее членов.
2. Анализ перспектив производства группы семей оленеводов.
На практике стратегию объединения в социальные группы из нескольких
семей, в основном, применяют ханты, при этом наиболее эффективную
деятельность осуществляют группы из 5 семей.
При объединении 5 семей КМНС, размер стада оленей достигает 3000
голов и более. Тем самым с применением коллективного труда количество
оленей на одного члена семьи значительно возрастает с 70 до 120 голов. Имея
известные данные о минимальном размере поголовья стада и собственных
нужд, можно провести анализ, результаты которого отражены в табл. 4.
Таблица 4
Стадная численность оленей объединѐнной семьи КМНС
Показатель
Всего оленей в стаде,
из них:
- предназначены для личного пользования;
- предназначены для сохранения поголовья
стада;
- излишки, готовые для реализации

Количество голов

Удельный вес

3000 гол.

100 %

60 гол.

2%

1 950 гол.

65 %

990 гол.

33 %

Исходя из приведенных данных, в среднем одна туша оленя дает 50 кг
мяса, из чего можно сделать вывод, что реализации подлежит 49 500 кг
оленины. Соответственно, исходя из цены закупки в 215 руб. за 1 кг оленины
общая сумма реализации продукции составит 14 033 250 руб. (49 500 х 283,5)
или 10 642 500 руб. в месяц на социальную группу, соответственно 177 375 руб.
в месяц на одну семью.
Такая
стратегия
оленеводства
может
качественно
повысить
среднемесячный доход семьи от реализации оленины на 61 812,50 руб., что
является значительной суммой.
Как было изложено выше, объединение семей в группы дает возможность
четкого распределения труда, высвобождения дополнительного трудового
времени, что позволяет увеличить объем переработки останков животных на
более высоком уровне. Так, если при обособленной жизни одной семьи
трудовых ресурсов хватает для выделки шкур, рогов и костей оленей
исключительно в объемах необходимых для собственных нужд, то при
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объединении в группы, высвобожденные трудовые ресурсы социальной группы
позволяют перерабатывать до 80 туш животных в год. Что, исходя из ранее
проведенного анализа, позволяет получить дополнительный доход в размере до
600 000 руб. в год (80х7500). Можно отметить, что одежда и сувенирная
продукция не портится, занимает относительно мало места и легка в
транспортировке, что способствует накоплению и дальнейшей реализации
продукции даже в плохих логистических условиях.
Касательно сбора дикоросов и вылова рыбы, при объединении семей
КМНС в социальные группы, данная группа продукции не может быть
использована для реализации, т.к. получаемые объемы практически полностью
используются для собственных нужд семьи.
На основании проведенного анализа, можно с уверенностью сделать
вывод, что объединение семей представителей коренных малочисленных
народов севера в социальные группы до 5 семей является эффективной
стратегией, не только для совместного выживания в суровых холодных
условиях, но повышает объем выпуска продукции от традиционных промыслов
и, как следствие, возможный средний совокупный доход от всех видов
деятельности на одного члена семьи достигает 59 475 руб. в месяц (для
сравнения при обособленной деятельности одной семьи доход может
достигнуть 31 658,75 руб. на одного члена семьи в месяц).
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ГАРМОНІЗАЦІЇ РИНКІВ ОСВІТНІХ
ПОСЛУГ ТА ПРАЦІ
У сучасному складному глобальному середовищі відбуваються процеси,
які корінним чином змінюють характер та динаміку економічних відносин та
процесів. Провідне місце в цьому процесі взаємодії ринків освітніх послуг та
праці, як об‘єктивної єдності закономірно пов‘язаних взаємовідносин між їх
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суб‘єктами з приводу виробництва та реалізації інтелектуальних послуг, що
забезпечує ефективність впровадження інновацій в усі сфери суспільного
розвитку, визначає рівень конкурентоспроможності економіки країни. Однак,
сьогодні в Україні гостро постали проблеми, пов‘язані з недосконалістю
механізмів взаємодії ринків освітніх послуг та праці. Все це, в свою чергу,
актуалізує питання формування економічного механізму гармонізації ринків
освітніх послуг та праці адекватних сучасним умовам розвитку економіки
України.
До наукової розробки теоретичних та прикладних проблем становлення,
розвитку та взаємодії ринків освітніх послуг та праці значний внесок зробили
такі провідні вчені, як Д. Богиня, О. Грішнова, Б. Данилишин, Л. Колєшня,
А. Колот, В. Куценко, О. Кратт, Е. Лібанова, О. Мартякова, О. Новікова,
С. Мельник, Р. Патора та інші. Незважаючи на значущість і цінність досліджень
названих вчених, необхідно відзначити, що недостатньо дослідженими
залишаються теоретичні питання формування економічного механізму
регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці як сукупності
інструментів узгодження економічних інтересів, оптимізації витрат та
забезпечення соціально-ефективності, що визначає актуальність даного
дослідження.
Метою дослідження є розробка науково-практичних рекомендацій щодо
формування економічного механізму гармонізації ринків освітніх послуг та
праці.
Гострота проблеми гармонізації ринку праці та ринку освітніх послуг
набуває принципово важливе значення в умовах глобалізації. Питання взаємодії
ринків освіти і праці, а також моделі і інструменти взаємодії влади і бізнесу в
забезпеченні збалансованості двох ринків в сучасних умовах є відносно новим
питанням у сучасних наукових дослідженнях, а тому актуалізують питання
вивчення
та
розвитку
механізмів
їх
регулювання.
Підготовка
висококваліфікованих фахівців конкурентоспроможних на ринках праці
потребує переосмислення векторів розвитку та принципів регулювання як
самого ринку освітніх послуг, так і його відносини з ринком праці.
Взаємодію досліджуваних ринків праці можна представити як модель, яка
охоплює систему вхідних і вихідних параметрів, та володіє певним внутрішнім
устроєм (система процесів регулювання взаємодії). В якості вхідних параметрів
пропонуємо розглядати імпульси, які формує інформація про стан ринку праці
(запити, очікування роботодавців), можливості ринку освітніх послуг,
відповідні їм ресурси (матеріальні, фінансові, кадрові, інформаційні та
інноваційні) та інфраструктура (сукупність закладів залучених до взаємодії та
взаємозв‘язки між ними), в якості вихідних – результати взаємодії (продукт
взаємодії ринку освітніх послуг та праці), що задовольняють вимоги ринку
праці, очікування суспільства, потреби економіки, забезпечує баланс попиту та
пропозиції фахівців, забезпечує гармонізацію ринків освітніх послуг та праці.
Важливою особливістю гармонізації досліджуваних ринків є необхідність
більш тісної ув'язки стратегій розвитку промислово-інноваційної та освітньої
сфер на національному, галузевому (міжгалузевому) і регіональному рівнях. В
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даних умовах важливою функцією економічного механізму стає формування
принципово нового підходу щодо адаптації ринку освітніх послуг до вимог
ринку праці, а також дієвих важелів ефективного їх функціонування.
Отже, економічний механізм регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та
праці можна охарактеризувати як систему взаємозв‘язків між ринками, що виникає
в процесі їхньої взаємодії під впливом механізмів державного та ринкового
регулювання, використання сукупності елементів на основі відповідного
інформаційного та ресурсного забезпечення. Головним завданням даного механізму
має бути забезпечення взаємодії ринків, підвищення її ефективності, створення
необхідних умов для перетворення економічних відносин, досягнення гармонії
ринків, розвитку людського капіталу країни, а також успішного вирішення проблем
сталого економічного і соціального розвитку національної економіки.
Формування механізму передбачає поєднання ринкових та державних
інструментів регулювання. Під ринковими інструментами розуміють засоби, що
застосовуються суб'єктами ринкового взаємодії в процесі аналізу, оцінки,
регулювання взаємодії. Методи державного регулювання взаємодії включають такі
групи як законодавчо-правові, адміністративні та економічні. Адміністративні
забезпечують розробку та дотримання державних стандартів в галузі освіти,
ліцензування освітньої діяльності, акредитацію та атестацію вищих навчальних
закладів, сприяють підвищенню якості освітніх послуг тощо. Економічні методи
пов‘язані з заходами в галузі податкового регулювання, системою державних
закупівель та заказів, цільового фінансування тощо. У багатьох країнах світу
останнім часом набувають поширення також методи узгодження (соціального
партнерства), які передбачають узгодження дій уряду, роботодавців та освіти з
питань взаємодії та регулювання досліджуваних ринків.
Сучасний економічний механізм гармонізації досліджуваних ринків повинен
формуватися на принципах цілеспрямованості та системності, адаптивності та
гнучкості, інформаційної відкритості та доступності, прозорості та доступності,
партнерства та добровільного залучення до взаємодії, паритетності та автономності,
ефективності та синергії, спільного фінансування та інноваційної модернізації.
Крім того, формування та розвиток взаємодії вимагають врахування таких
чинників як взаємна зацікавленість у пошуку механізмів, моделей, форм та
напрямів співпраці; взаємна підтримка та координація діяльності учасників;
добровільність прийняття учасниками зобов‘язань для отримання запланованих
результатів; високий рівень довіри та стійкі інформаційні контакти між суб‘єктами
взаємодії. Реалізація досліджуваного механізму обумовлює необхідність
визначення способів узгодження попиту і пропозиції на фахівців, способів обліку
змін у вимогах роботодавців, формату участі роботодавців в діяльності ринку
освітніх послуг. Відповідно взаємодія ринків може також бути спрямована на
виконання таких завдань як: внесення роботодавцями до органів виконавчої влади
пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази і нормативно-правового
забезпечення в галузі взаємодії ринків; спільна участь у моніторингу і
прогнозуванні потреб економіки у кваліфікованих кадрах; участь роботодавців у
формуванні спільно з органом виконавчої влади системи оцінки якості освіти;
участь роботодавців у формуванні та експертизі основних і додаткових освітніх
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програм, а також в експертизі якості підручників і навчальних посібників, що
використовуються у навчальному процесі; участь роботодавців у державній
акредитації навчальних закладів та у державній атестації випускників.
Оптимальне поєднання елементів економічного механізму обумовлюють
його основну мету ─ здатність протистояти впливу негативних факторів,
оперативно вносити корективи і реагувати на зміни ринкового середовища. В свою
чергу, ефективність регулювання взаємодії залежить від якості цілепокладання,
адекватності обраної стратегії регулювання взаємодії поставленим цілям, сили та
спрямованості мотивації суб'єктів взаємодії щодо досягнення мети, обсягу та якості
залучених до процесу взаємодії ресурсів.
Таким чином, можна зробити висновок, що стрімкий розвиток глобалізації та
інтернаціоналізації суспільства, формування інноваційної спрямованості
економічних процесів, динамічні зміни в галузі економіки, активний пошук
конкурентоспроможних моделей національної економіки, вплив науково-технічних
чинників, інтелектуалізація та інформатизація всіх сфер виробництва, а також
зміна ставлення до ролі людського капіталу в зазначених процесах визначає
необхідність гармонізації таких інститутів як ринок праці та ринок освітніх послуг.
Ринкова економіка вносить нове змістовне наповнення щодо механізму їх
регулювання як системи, доповнює його сучасними елементами, здатними в будь
який кон'юнктурний момент швидко перебудуватися. Відповідно до мети
дослідження економічний механізм регулювання взаємодії ринків освітніх послуг
та праці можна визначити як систему цілей, принципів, форм, способів та методів
впливу, відповідного нормативно-правового, інформаційного та ресурсного
забезпечення гармонізації ринків освітніх послуг та праці, які визначають зміст,
стан і послідовність дій та пов'язані з ними процедури впливу на процеси взаємодії
в результаті виконання яких очікується отримання максимально можливого ефекту
при оптимальних витратах, за умови поєднання саморегулювання окремих
економічних суб'єктів та регулюючих функцій держави. Зазначимо, що кожен з
елементів механізму володіє власними особливостями і відносною самостійністю,
але всі вони можуть бути гармонійно поєднані і доповнені один одним. Результатом
використання запропонованого механізму має бути досягнення гармонії на ринках
освітніх послуг та праці, а отже отримання відповідного економічного та
соціального ефектів, які включають макроекономічну, мікроекономічну, соціальну
та фінансову складові.
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ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТАВКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ
Сучасні тенденції розвитку світового господарства, які склалися та
посилилися за останнє десятиліття, зумовили появу нових теоретичних підходів
до стратегічного управління [1], що вплинуло на розуміння та практику
розробки стратегій на усіх рівнях (підприємство, галузь, економіка у цілому).
Однак більшість існуючих підходів відрізняється направленістю на
адаптування до змін дуже мінливого і навіть «агресивного» зовнішнього
середовища, що на сьогоднішній день не завжди дає змогу перемогти у
конкурентній боротьбі.
Принциповою особливістю одного з найсучасніших підходів, що почав
формуватися менше двох десятків років тому, є те, що майбутнє розглядається
хоч і непередбачуваним, проте керованим, коли встановлення власних «правил
гри» найбільшою мірою допомагає зайняти кращі конкурентні позиції на
ринку.
Центральним поняттям цього підходу можна розглядати так звану
«стратегічну ставку». Прийняття стратегічних ставок (їх може бути декілька)
необхідне, як правило, у стохастичному періоді, відмінність якого від
детермінованого полягає у неможливості вчасно визначити або правильно
інтерпретувати сигнали ринку про зміни, що відбуваються у зовнішньому
середовищі. Ці періоди змінюють один одного, і на сьогоднішній день, на
думку спеціалістів, розгортається якраз стохастичний.
Наукових та аналітичних досліджень, присвячених питанню розробки
стратегічної ставки на сьогоднішній день небагато, і вони в основному носять
прикладний характер [2-6].
Одним з основних науковців, що більш систематично дослідив це
поняття, є американський вчений Р. Чаран (у співавтторстві з М. Сіском) [2].
Стратегічну ставку автор визначив, як великий, сміливий крок, зроблений
для того, щоб або перетворити компанію та створити нову траекторію
зростання, або створити абсолютно нове підприємство.
Р. Чаран зазначає, що майже усі стратегічні ставки мають потенціал для
зміни компанією правил гри, виду діяльності і є настільки всеохоплюючими,
що змінюють більшість співробітників компанії, прийнятих процесів та практик
ведення бізнесу. Період розробки й реалізації стратегічної ставки складає, як
правило, від 5 до 10 років і більше.
Прийняття стратегічної ставки можна назвати «грою на випередження», і
вирішальне значення для неї має збереження перспективи. Будь-яка стратегічна
ставка є унікальною, і бізнес-лідери не мають можливості приймати її у
контрольованому та стабільному контексті. Шанси на успіх стратегічних
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ставок, що спираються на минулі успіхи, невеликі, тому що вони можуть бути
помилковими внаслідок змін економічного ландшафту.
Розглянуті у наукових та аналітичних матеріалах положення щодо
розробки стратегічної ставки в основному стосуються підприємств, у першу
чергу, великих міжнародних компаній. Проте тенденції розвитку світової
економіки і промисловості, зокрема, змушують приймати стратегічні ставки не
тільки окремі компанії, а й галузі у цілому.
Базуючись на проведених дослідженнях, стратегічну ставку для галузі
(виду економічної діяльності) можна визначити, як великий, сміливий крок, що
має на меті створити нову траекторію розвитку галузі на основі використання
окремо або у поєднанні таких чинників, як створення власних правил гри,
формування конкурентних переваг, базуючись на використанні особливостей
локальних ринків збуту, зміни практики та моделі ведення бізнесу більшістю
компаній.
При цьому характерними рисами стратегічної ставки для галузі є «гра на
випередження» порівняно з конкурентами (впровадження змін до того, як
ринок почне подавати чіткі сигнали); неможливість спиратися на минулі успіхи
та закономірності та період розробки й реалізації не менше 5-10 років.
До головних причин прийняття стратегічної ставки для розвитку галузі
можна віднести надбання критичних навичок та компетенцій; реорганізацію (як
правило, продаж) деяких підвидів діяльності (процесів) до того, як у цій сфері
почнеться значний спад, який помітять більшість конкурентів; придбання нових
технологій та обмежених ресурсів.
Однією з галузей української економіки, що потребує визначення
стратегічної ставки, є металургія.
Для покращення конкурентних позицій вітчизняної металургійно
промисловості на зовнішньому та внутрішньому ринках доцільно прийняти три
основні стратегічні ставки «екологічна» модернізація виробництва,
забезпечення обмеженими ресурсами та зміцнення позицій на європейському
ринку.
«Екологічна» модернізація виробництва призначена, головним чином, для
покращення екологічних характеристик металургійного виробництва, яке є
одним з найбільш небезпечних для довкілля та здоров‘я людини.
Проблемою у реалізації цієї ставки може стати, у першу чергу, низький
рівень інноваційно-інвестиційної активності в галузі, що заважатиме розробці й
впровадженню нових технологічних рішень. Однією з загроз реалізації
стратегічної ставки може бути зниження цінової конкурентоспроможності
вітчизняної металопродукції внаслідок підвищення її собівартості, бо
екологічно чисті технології є доволі недешевими. Проте їх впровадження може
сприяти покращенню міжнародного іміджу українських металургів, які
асоціюватимуться у споживачів з якістю та безпечністю виробництва.
Забезпечення обмеженими ресурсами має на меті як збереження
кадрового потенціалу галузі, адже саме навички, компетенції та зв‘язки
співробітників у сучасних умовах розглядаються як основа ефективної
діяльності, так і якнайповніше самозабезпечення сировинними ресурсами (у
42

першу чергу, енергетичними). Реалізація цієї стратегічної ставки приводитиме
до змін практики та моделей ведення бізнесу металургійними компаніями (у
прешу чергу, до змін їх оргструктури), а також сприятиме підвищенню
соціальної відповідальності.
Проблеми можуть спіткати українських металовиробників внаслідок
конкуренції, що постійно загострюється, з боку великих міжнародних «гравців»
(як окремих компаній, так і країн у цілому), які також прагнуть до включення
до свого складу якнайбільшого числа ресурсних активів, щоб не залежати від
постачальників сировини та «не переплачувати» за їх продукцію. Однак за
будь-яких умов Україна має реалізовувати цю стратегічну ставку, аби самій
остаточно не перетворитися на сировинний придаток зарубіжних металургів.
Зміцнення позицій на європейському ринку сприятиме більш повному
використанню інституційних та культурних особливостей цього ринку збуту
внаслідок необхідності дотримання європейських вимог до якості
металопродукції та самого виробничого процесу за рахунок гармонізації
законодавства України та країн ЄС, а також приведе до деяких змін у бізнесмоделях металургійних компаній через можливість їх подальшої консолідації з
європейськими металургійними активами.
Проблемою у цьому випадку може стати якраз дотримання норм і
стандартів Євросоюзу, перш за все у сфері екології та соціальних питаннях.
Основними загрозами реалізації цієї ставки, особливо за умови підписання
Угоди про асоціацію, можна назвати значне послаблення (або навіть втрату)
такої конкурентої переваги української металургійної промисловості, як
м‘якість екологічного законодавства. Це призведе до зростання собівартості
продукції, що випускається, а також порушення балансу сировини на
внутрішньому ринку внаслідок пріоритетності цього напрямку діяльності з
боку металургів країн ЄС. Останнє, у свою чергу, призведе до нестачі та ще
більшого подорожчання ресурсних матеріалів для українських споживачів.
Слід зазначити, що зміцнення позицій на європейському ринку може бути
стратегічною ставкою для розвитку металургії України навіть за умови
непідписання Угоди про асоціацію з ЄС. Основна різниця при цьому буде
полягати у менших масштабах гармонізації українського та європейського
законодавства, тоді як головна мета, більшість проблем і загроз прийняття та
реалізації ставки залишаться незмінними.
Визначені стратегічні ставки доцільно покласти в основу нової державної
Стратегії розвитку металургії у середньо- та довгостроковій перспективі, яка
відображатиме основні напрямки діяльності галузі та ключові положення
української промислової політики щодо її функціонування.
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СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ КРИТЕРІВ І ФАКТОРІВ ДЛЯ
СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
В агарному секторі критерієм зазначеної рівноваги виступає, на наш
погляд, досягнення стабільного зростання аграрного виробництва за роками і, в
кінцевому рахунку, вирішення проблеми продовольчої безпеки. На нашу думку,
при реалізації концепції стійкого розвитку, результати якісної трансформації
аграрної сфери регіону повинні відповідати таким критеріям, у порядку
зменшення їх значимості:
- економічний – забезпечення послідовного нарощування обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок подолання впливу
несприятливих зовнішніх і, перш за все, природних чинників, зростання
інвестиційної активності та маси прибутку в усіх категоріях господарств;
- соціальний – зростання доходів і розвиток соціально-культурного
обслуговування на селі, підвищення загального рівня життя сільського
населення;
- екологічний – підвищення родючості грантів, охорона земельних
ресурсів та природних екосистем, запобігання в процесі виробництва і
переробки сільськогосподарської продукції забруднень місць поселення, праці
та відпочинку людей.
Стійкий розвиток аграрного сектора належить до складних соціальноекономічних моделей і в будь-який момент часу піддається впливу великої
кількості різних обмежуючих факторів, класифікація яких необхідна для
визначення перспективних напрямків підвищення стійкості аграрного
виробництва.
В основу класифікації чинників, що впливають на стійкість аграрного
виробництва, можуть бути покладені такі ознаки: ставлення до середовища
виробництва, ступінь активності участі в процесі виробництва, характер впливу
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на результати господарської діяльності. Особливе місце в системі факторів
стійкого розвитку займають фактори зовнішнього і внутрішнього середовища,
крім яких слід розрізняти погодно-кліматичні, організаційно-економічні,
екологічні та соціальні фактори [1]. Динаміка розвитку агропромислового
комплексу, в тому числі і аграрного сектора, безпосередньо пов‘язана з
макроекономічною ситуацією і міжгалузевими пропорціями і їх оптимізацією –
найважливіший фактор стійкого розвитку АПК [2].
Отже, стійкий розвиток аграрної сфери формується під впливом
комплексу взаємопов‘язаних факторів, класифікація яких, на наш погляд, може
бути здійснена за такими критеріями:
1. Залежно від ступеня керованості (об‘єктивності) розрізняють три групи
факторів:
1.1. Непідвладні впливу політичні (фінансово-кредитна та бюджетноподаткова політика держави, політична стабільність), інституційні (правові
основи ринкових відносин, рівень культури, звички і норми споживання) і
природно-кліматичні чинники: біологічні (довжина вегетаційного періоду
тощо), ґрунтові (забезпеченість землею тощо), метеорологічні (кількість опадів
і ін.).
1.2. Частково піддаються регулюванню еколого - економічні та соціальні
фактори: структура земельних угідь, ґрунтова родючість, чисельність і
структура сільського населення і ін.
1.3. Фактори, що формуються під впливом суб‘єктивних учасників
господарських відносин в аграрній сфері: забезпеченість матеріальнотехнічними ресурсами, платоспроможність товаровиробників, функціонування
продовольчого ринку, рівень кваліфікації кадрів, інноваційна активність.
2. Залежно від швидкості зміни:
2.1 Довгострокові – амплітуда змін яких має крок в 3 і більше років
(політичні, соціальні, екологічні фактори).
2.2. Короткострокові – змінюються практично постійно (інформаційнотехнологічні та виробничі фактори).
3. За ступенем прогнозованості:
3.1. Прогнозовані (виробничі та економічні).
3.2. Непрогнозовані (політичні, екологічні, соціальні, інформаційнотехнологічні).
У процесі класифікації факторів стабільного розвитку, на наш погляд,
найбільш доцільно використовувати інструментарій територіального
маркетингу для аналізу системи впливів на стійке функціонування аграрної
сфери регіону. Як правило, в системі маркетингових досліджень фактори
поділяються за ознакою віднесення до суб‘єкта економіки і розрізняють
мікросередовище і макросередовище.
Кожному з них відповідає система заходів з нарощування потенціалу
факторів і посилення їх впливу на процеси аграрного розвитку.
Сила впливу того чи іншого фактора поряд з первісним впливом з боку
органів управління або господарюючих суб‘єктів залежить від того, наскільки
45

успішними є зусилля щодо використання сприятливих і послаблення впливу
несприятливих для розвитку умов.
Виявленню зазначених умов сприяє дослідження макросередовища за
допомогою системного аналізу можливостей та загроз. За допомогою
кількісного та якісного аналізу економічного, соціального, екологічного та
інституційного зовнішнього середовища, в якому діють регіональні економічні
агенти, уточнюються і оцінюються зовнішні ресурси, які можна залучити для
економічного розвитку аграрного сектора регіону.
Далі необхідне дослідження мікросередовища з метою виявлення сильних
і слабких сторін аграрного сектора, внутрішніх джерел переходу до стійкого
розвитку, в рамках якого:
а) визначаються характеристики підприємницького клімату в сільській
місцевості, який служить індикатором рівня підтримки ділового середовища з
боку регіональних та місцевих органів державного управління;
б) аналізуються об‘єктивні дані про ресурси регіону: природні,
економічні, людські, науково-технологічні;
в) визначаються результати попередніх програм соціально-економічного
розвитку аграрного сектора регіону, виявляються причини успіхів і провалів.
Безумовно, при цьому слід використовувати досвід, як вітчизняний, так і
зарубіжний, при чіткому розподілі повноважень національного та
регіонального регулювання-процесу екологізації аграрної економіки. Крім того,
необхідно враховувати, що аграрний сектор регіону як галузь матеріального
виробництва має свою внутрішню специфіку, яка визначається природними
умовами, і зовнішню, яка виявляється у взаємозв‘язку з іншими галузями
матеріального виробництва, з національної та світової ринкової кон‘юнктури.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СТАЛОГО ТУРИЗМУ У КАРПАТСЬКОМУ
РЕГІОНІ: ЕКОГОТЕЛІ
Зростання продуктивних сил суспільства, зростання населення,
урбанізація, науково-технічний прогрес є каталізаторами негативних процесів,
які являютя наслідком несприятливої впливу людської діяльності на біосферу,
атмосферу, гідросферу, літосферу. Цей конфлікт створює загрозу появи
46

незворотніх змін у природних системах, підривання природних умов і ресурсів
існування поколінь жителів планети. Саме тому останніми роками слово
«екологія» набуло виняткової популярності. У зв'язку з цим кожна галузь
народного господарства прагне впроваджувати такі технології, які при
постійному зростанні економічних показників сприяли б охороні довкілля.
Концепція сталого туризму з‘явилась у відповідь на дві проблеми: з однієї
сторони, потреби розвивати прибутковий туризм, а з іншої, враховувати
обмеження щодо наявних природних ресурсів та їх збереження.
Сталий розвиток (англ. Sustainable development) —це загальна концепція
стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних
потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню
потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають його
найперспективнішою ідеологією 21-го століття і навіть усього третього
тисячоліття, яка, з поглибленням наукової обґрунтованості, витіснить усі
існуючі світоглядні ідеології, як такі, що є фрагментарними, неспроможними
забезпечити збалансований розвиток цивілізації.
У 1960-х роках негативний вплив розвитку масового туризму призвів до
непокоєння широких мас та загальної критики. Саме тоді виникла дискусія
щодо розвитку зеленого туризму. Конференція «Тіні зеленого кольору» (Лідсі,
Англія, 1990 р.) була присвячена діяльності, що пізніше отрималаназву «сталий
туризм». Термін «сталий туризм» вперше був використаний в 1980-х, коли і
дослідники, і фахівці туристичної галузі працювали над Брундтланською
доповіддю.
З початку 1990-х термін «сталий туризм» почав використовуватись
частіше. І «Конвенція з питань біологічного різноманіття», і «План дій 21»,
прийняті в 1992р. на Конференції ООН з питань довкілля та розвитку в Ріо-деЖанейро, підкреслили необхідність додати туризм до складових міжнародної
політики захисту довкілля.
Визначення сталого туризму, розроблене Всесвітньою Туристичною
Організацією (ВТО) в 1996р., використовується і в «Довіднику Карпатської
Конвенції». Відповідно до цього визначення, сталий туризм – це:
«Туристична діяльність, за якої управління всіма ресурсами проходить
таким чином, що економічні, соціальні, естетичні потреби задовольняються та
зберігається культурна складова, екологічні процеси, біологічне різноманіття та
системи підтримки життя». До того ж, розвиток сталого туризму описується як:
«… процес, який задовольняє потреби сучасних туристів та місцевостей, які їх
приймають, і в той же час, зберігає та розвиває можливості для майбутнього»
(ВТО, 1996 р.).
За цим визначенням розвиток сталого туризму має задовольняти потреби
сьогодення та майбутнього, потреби туристів та приймаючої сторони. Більше
того, сталий туризм має слугувати інтересам людей в сфері економіки, соціуму
та екології.
На додаток до створення можливостей для зайнятості в місцевій громаді
сталий туризм має допомогти зменшити вплив на природну та культурну
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спадщину та сприяти використанню місцевих продуктів. Як написано в Хартії
зі сталого туризму (1995р.): «Сталий туризм базується на критерії сталості, що
означає, що він має бути екологічно нешкідливим в довготривалій перспективі,
економічно доцільним та соціально рівним для місцевих громад.
Карпатська Конвенція згадує сталий туризм, підкреслюючи переваги, що
отримують місцеві жителі від його розвитку. Стаття 9 Карпатської Конвенції
звучить так: «Сторони вживатимуть заходів для розвитку сталого туризму в
Карпатах, що надасть місцевим жителям переваги, виходячи із особливостей
природи, ландшафтів та культурної спадщини і, таким чином, покращить
співробітництво задля досягнення мети».
Протягом останніх років було розроблено основні принципи для
ідентифікації концепції сталого туризму та способів його впровадження.
Концепція була запропонована Туристичною Радою та Всесвітнім фондом
дикої природи (WWF) містить десять принципів сталого туризму:
1. Стале використання ресурсів: природних, соціальних та культурних.
2.Скорочення переспоживання та шкідливих викидів: попереджає
необхідність витрати великих коштів на усунення шкоди, нанесеної довкіллю
та підвищує якість туризму.
3.Збереження розмаїття: розвиток природного, соціального та
культурного розмаїття важливий для сталого туризму, оскільки створює базу
для туризму взагалі.
4.Урахування туризму в плануванні: туризм, інтегрований у національне
та місцеве планування та оцінений з точки зору впливу на екологію, підвищує
власні шанси на виживання.
5.Підтримка місцевої економіки: туристична діяльність, що підтримує
місцеву економіку та зважає на екологію, не завдасть шкоди оточенню.
Розвиток туризму, а саме сталого туризму у Карпатському регіоні, має
бути підтприманий галуззю готельного господарства. Перш за все йде мова про
будівництво екоготелів, які стають все більш популярними у всіх країнах світу.
За відповідність розробленим вимогам збереження природних ресурсів і
охорони довкілля готелі стали отримувати еко-сертифікати, володіння якими є
дуже претіжним для готелю. На даний момент відомі наступні екологічні
знаки:
 «Зелений Ключ» (Green Кеу). Міжнародний екологічний знак
туристичної індустрії, який заснований в Данії в 1994 і тепер в нього
входять 16 країн.
 «Лебідь» (The Swan). Скандінавський екологічний знак, введений
скандінавською Радою міністрів в 1989. Лебідь використовується у всіх
скандінавських країнах: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія і Ісландія.
 «Квітка» (The Flower). Європейський екологічний лейбл, введений в 1992
Європейською комісією. Квітка використовується у всіх країнах-членах
Європейського Союзу.
«Зелений ключ» - міжнародний знак якості, що присуджується готелям за
досягнення в області захисту довкілля. Щоб отримати еко-сертифікат, готель
повинен відповідати п'ятдесяти обов‘язковим критеріям і – бажано – ще цілому
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ряду тих, що рекомендуються. Критерії включають декілька напрямів:
екологічний менеджмент, участь співробітників, інформація для гостей,
водоспоживання,
прибирання
і
прання,
управління
відходами,
енергоспоживання, їжа та напої, робота офісу, зелені зони і автостоянки,
природоохоронна діяльність тощо. Що стосується економічної вигоди від
отримання екомаркировки, то отельери прорахували, що туристичний потік
може зрости від 5 до 15%.
У Європі екомаркировку мають такі мережі готелів, як Hilton, Radisson
Blu і ін. Екомаркированниє готелі є і в Америці, Канаді, Японії і інших країнах.
Здобуття «Зеленого Ключа» показує відчуття відповідальності, яке організація
має по відношенню до довкілля і суспільства. Одній з основних проблем
готелю, що претендує на звання екологічного, є утилізація відходів і вивіз
сміття.
Наприклад, в Данії 21% всіх готелів удостоєно екологічного знаку: 70%
нагороджені «Зеленим Ключем», 25% - скандінавським «Лебедем» і 5% «Квіткою» ЄС. У Копенгагені 41% готелів носить екологічний знак.
В Україні система екологічної сертифікації розробляється експерт
центром «Зелене досьє» під керівництвом Тамари Малькової. Для українського
екологічного сертифікату символом обрали маленьку амфібію – приклад
виживання і мудрого господарювання на планеті. Амфібії уміють берегти
енергію, виживають в жорстокі морози і жару, харчуються з користю для себе і
інших, управляють стихіями води і суші, перемагають вогонь.
Стратегічна мета перспективного розвитку карпатської території полягає
в тому, щоб на основі оптимального використання природи, матеріальнотехнічних, трудових і інтелектуальних ресурсів, природного, економічного,
наукового і технічного потенціалу, а також його історичних і географічних
особливостей створити ефективну туристичну систему, яка забезпечить
матеріальний добробут населення і екологічну безпеку Карпатського регіону.
Саме тому освоєння туристичного потенціалу є найбільш пріоритетним для
розвитку Карпатського регіону, тому що в ньому наявна необхідна природноресурсна база (в Українських Карпатах налічується понад 800 джерел і
свердловин лікувальних мінеральних вод, багато з них - унікальні) [1]; він має
вигідне географічне положення; його умови дозволяють забезпечувати
задоволення суспільних потреб в рекреаційних послугах; у цьому регіоні
надзвичайно гостро стоїть проблема зайнятості [2]; і перш за все існує могутній
потенціал для розвитку різних видів туризму при відносно високій екологічній
безпеці регіону, що робить його економічно конкурентоздатним у рекреаційній
сфері. Все це відповідає визначенням якості туризму, яким керується –
Всесвітня Туристична Організація (ВТО) «Результат діяльності, що має на меті
задовольнити усі законні потреби у продуктах та послугах, вимоги та
очікування споживача за взаємоприйнятними умовами та ціною, основними
показниками якого є надійність і безпека, гігієна, доступність, прозорість,
автентичність та гармонія туристичної діяльності, що пов‘язана з людським
фактором та навколишнім середовищем (Комітет з підтримки якості ВТО, 2003
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р.). Приоритет у будівництві саме еко готелів зробить цей регіон ще більш
привабливим для туристів.
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ
РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Олійно-жировий комплекс завжди займав значне місце серед підприємств
агропромислового комплексу України. Останні роки галузь досягнула значних
результатів як на внутрішньому, так і на світовому ринку.
Так, у 2012 році виробництво нерафінованої олії порівняно з 2011 роком
збільшилося на 18%, а експорт – на 33%. Загалом у 2012 році було вироблено
3,78 мільйона тонн соняшникової олії та поставлено на зовнішні ринки 3,6
мільйона тонн.
Також у 2012 році зросла загальна вартість експортованої соняшникової
олії на 26%, або на понад 800 мільйонів доларів, порівняно з 2011 роком.
Загалом, Україна експортує соняшникову олію до 90 країн світу. Основними
країнами-імпортерами у 2012 році стали Індія (понад 30%), Єгипет (понад
10%), країни ЄС (близько 20%), Іран (понад 6%) та Туреччина (6%). Для
подальшого ефективного розвитку галузі важливим питанням є розробка
інноваційно-інвестиційної стратегії.
Як відомо під загальною стратегією розуміється спільний план дій, а під
стратегією організації – комплекс довгострокових заходів, спрямованих на
забезпечення життєздатності організації і підвищення її конкурентоспроможності, то ділова стратегія включає в себе визначення
підприємством довгострокових пріоритетів, цілей, планів і методів їх
досягнення, що охоплюють всі сфери її господарської діяльності. Крім того,
мають місце й такі елементи стратегічного управління, як «стратегія
виживання»,«маркетингова стратегія», «продуктово-ринкова стратегія»,
«стратегія активного впливу» та ін. [2].
У нашому розумінні інноваційно-інвестиційна стратегія підприємства –
це запрограмований результат інтелектуального праці суб‘єкта управління,
заснований на принципах і розподілений на певні етапи. Пріоритетом такої
стратегії є формування конкурентних переваг. Дослідження найбільш активних
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в інвестиційному плані переробних підприємств галузі, дозволило визначити
коло основних стратегічних завдань по досягненню конкурентних переваг, на
вирішення яких були спрямовані прямі інвестиції:
 підвищення прибутковості;
 формування технологічних ланцюгів;
 послаблення конкуренції і впливу на ціни;
 диверсифікація ризиків;
 подальший перепродаж підприємств;
 «захоплення» території.
Організаційними етапами щодо реалізації інноваційно-інвестиційної
стратегії олійно-жирового комплексу є:
перший етап – прийняття рішення про розробці інвестиційної програми,
спрямованої на зміцнення конкурентних переваг;
другий етап – стратегічний аналіз конкурентних переваг;
третій етап – розробка інвестиційної стратегії компанії;
четвертий етап – визначення організаційної концепції прямого
інвестування;
п‘ятий етап – оцінка інвестиційної стратегії;
шостий
етап
–
реалізація
стратегії
та
її
моніторинг.
При цьому необхідно здійснити їх оцінку з позицій таких підходів:
регіонального, капітальних вкладень, вартісного, портфельних інвестицій,
венчурного фінансування, «дослідницького наповнення», додаткової
прибутковості, економічного, маркетингового, еклектичного, креативного та
використання методів оцінки: ефективності, дисконтованих грошових потоків,
техніко-економічного аналізу, дохідний, витратний та ін.
Пріоритетами
галузевої
політики
при
реалізації
стратегії
розвитку є:
1. Підтримка організацій, що функціонують в межах олійно-жирового
комплексу, продукція яких успішно реалізуються в інших
регіонах і за кордоном (відстрочення або розстрочення податкових
платежів, надання позичок на пільгових умовах та інші заходи
держпідтримки, з наданням переваги інноваційно активним
підприємствам).
2. Залучення
з
інших
сфер
господарюючих
суб‘єктів
переважно «чистих» галузей, наукоємних, високотехнологічних
виробництв.
3. Залучення
підприємств
галузі
до
участі
в
різних
ярмарково-виставкових місіях, презентаціях, що проводяться як в
Україні, так і за кордоном, з метою пропаганди вітчизняних
товаровиробників та їх виробничих досягнень.
4. Сприяння у використанні високих технологій для модернізації
галузі.
5. Підтримка створення та виробництва високотехнологічної та
наукомісткої продукції, використання нової техніки і технологій.
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Підтримка співробітництва та зміцнення ділових взаємин з
іншими регіонами в галузі.
7. Сприяння
господарюючим
суб‘єктам
в
розширенні
ринку
збуту продукції через розвиток мережі міжрегіональних зв‘язків.
8. Сприяння впровадженню систем сертифікації товарів і послуг для
підвищення їх конкурентоспроможності на міжрегіональних та
міжнародних ринках.
Сфера товарного виробництва є основою економіки і основним
джерелом наповнення бюджетів усіх рівнів, тому підвищення потенціалу
виробничої сфери є основою розвитку регіональних ринків. За допомогою
створення в регіонах торгових домів або торговельних представництв можливе
проведення низки заходів по зміцненню і розвитку галузевої системи [1].
Тільки незначна частина організацій гармонійно використовує
складові успішного просування продукції на зовнішні ринки.
Етапи
технології
підвищення
потенціалу
виробничої
сфери реалізуються по наступних напрямках:
1. Моніторинг менеджменту та маркетингової культури підприємств
виробничої сфери олієжирового підкомплексу.
2. Класифікація і групування всіх господарюючих суб‘єктів за рівнем
розвитку менеджменту та маркетингової культури.
3. Розподіл організацій за рівнем розвитку всередині галузі.
4. Моніторинг галузевого та внутрішньо галузевого стану.
5. Розробка комплексу заходів для кожної групи підприємств за рівнем
розвитку, включаючи диференційовану систему державної підтримки, з метою
підвищення їх положення всередині групи, а також для створення умов
переходу у вищу групу.
Тому, до основних завдань сучасного етапу розвитку олійно-жирового
комплексу – підвищення якості підприємницьких ресурсів, формування
оптимальних господарських зв‘язків, які дозволяють ефективно управляти
сировинними і товарними потоками.
За результатами досліджень визначено, що олійно-жировий комплекс
України є важливим джерелом формування продовольчого ринку, сприяє
валютним надходженням в нашу країну та має широкі перспективи подальшого
розвитку.
Використання сировинних природних ресурсів найбільшою мірою
погіршує екологію, тому головне питання має бути зосереджено на
вдосконалення економічного механізму конкурентоспроможності підприємств
з урахуванням екологічного чинника. У даному випадку запропонований
механізм управління змінами в організації формалізований у вигляді моделі і
представлений як система показників, що характеризують сталий розвиток
переробних підприємств олійної галузі.
Можливість господарюючих суб‘єктів щодо виходу на зовнішні ринки
визначається культурою менеджменту, ефективністю реалізації стратегії їх
розвитку, умінням працювати із створенням і просуванням власних
торговельних марок.
6.
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До основних завдань сучасного етапу розвитку олійно-жирового
комплексу віднесено підвищення якості підприємницьких ресурсів,
формування оптимальних господарських зв'язків, які дозволяють ефективно
управляти сировинними і товарними потоками. При обмежених джерелах
інвестування одним з направлений підвищення конкурентоспроможності є
оптимізація структури капіталу на основі використання основних положень
теорії оптимальної структури капіталу.
Активізація інноваційних процесів є одним з основних завдань сучасної
економіки, а використання кластерного підходу як фактора підвищення
конкурентоспроможності на галузевому рівні та економіки країни відповідає
вимогам як національного так і регіонального розвитку. Саме кластеризація є
засобом протистояння глобальній конкуренції і створює основи
для
прискорення впроваджень науково-технічного прогресу у
практичну
діяльність, що істотно зміцнює національну конкурентоспроможність.
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВГО СЕКТОРУ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Відновлення та підтримка економічного зростання, а також забезпечення
його якості вимагають сприяння диверсифікації економіки, розвитку
інноваційних сфер та формування глобально конкурентоздатних галузей.
Вирішення цих завдань, в свою чергу, вимагає задіяння принципово нових
джерел економічного зростання, серед яких технологічні та організаційні
інновації, вдосконалення інфраструктури, покращення бізнес-клімату, активне
впровадження державно-приватного партнерства. При цьому зберігається
важливість нагромадження капіталу як джерела розвитку, розподіл та
перерозподіл якого потребує ефективного фінансового сектору.
Фінансовий сектор – одна з найважливіших сфер національної економіки,
де відбувається формування і розподіл фінансових ресурсів та послуг, і яка
пов'язана з діяльністю фінансових установ. Під фінансовим сектором
розуміється фінансовий ринок, який забезпечує накопичення і розподіл
інвестиційних ресурсів та фінансових послуг, взаємодію виробників і
споживачів цих послуг за правилами, визначеними державою та її
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регуляторними органами. Складовими фінансового ринку виступають ринок
банківських послуг, ринок кооперативного кредитування, страховий ринок,
фондовий ринок, ринок інвестиційних послуг, недержавних пенсійних послуг
та інші ринки фінансових послуг [1]. Гіпотеза щодо сприяння розвитку
фінансового сектору економічному зростанню підтверджена багатьма
емпіричними дослідженнями [2, 3, 4]. Роль фінансового сектору розкривається
у його функціях: консолідація капіталів, передача фінансових ресурсів від тих,
хто заощаджує, тим, хто їх потребує, що дозволяє розширювати економічні
можливості реального сектору; відбір ефективних проектів у економіці;
корпоративний контроль; управління, об'єднання і диверсифікація ризиків, що
стимулює інвестування у більш прибуткові проекти; скорочення витрат обігу
[5]. Але, якщо інститути фінансового сектору реалізують свої функції неякісно,
вони, як правило, перешкоджають економічному зростанню, скорочують
економічні можливості й дестабілізують економіку. Так, на протязі багатьох
років всі епізоди значної фінансової нестабільності (в тому числі й остання
криза 2008-2009 рр.), що супроводжувалась зменшенням темпів економічного
зростання або падінням обсягів виробництва, відповідали трьом основним
категоріям: банківські кризи, валютні кризи та кризи на фінансових ринках(в
тому числі й кризи державних фінансів).
Отже, сучасні економічні системи для ефективного функціонування
потребують розвинутого фінансового сектору, в той же час невиважена
політика, яку провадять інститути фінансового сектору, може призводити до
виникнення економічної нестабільності та кризових явищ.
Ця проблема є досить актуальною й для України. Високодоларизований
фінансовий сектор України досі потерпає від післякризового процесу
зменшення обсягу використання боргових ресурсів, залежності від
короткострокових джерел формування ресурсної бази, а також довготривалих
проблем з управлінням. Небанківський сектор лише зароджується, капітальні
ринки в основному залишаються недостатньо розвиненими.
Нові історико-економічні умови, пов‗язані із інформаційнотехнологічною революцією, швидким розвитком фінансових технологій та
інновацій,
посиленням
процесів
глобалізації
та
активізацією
транснаціонального бізнесу, зумовили необхідність формування нових
концептуальних підходів розвитку фінансового сектору економіки та
поєднання механізмів ринкового та державного його регулювання.
Забезпечення ефективного функціонування фінансового сектору в
Україні потребує модифікації поведінки всіх його суб‗єктів. Вітчизняний
фінансовий сектор за роки свого становлення досяг певного рівня розвитку,
більшою мірою це стосується кількісних характеристик. Головне завдання
сьогодення - покращення якості його функціонування, спрямування діяльності
на підтримку інноваційного розвитку реального сектору національної
економіки. Споживачі фінансових послуг, як домогосподарства, так і фірми,
повинні раціонально та обмірковано їх використовувати. Низький рівень
фінансової грамотності населення в Україні, невміння раціонально вибирати
необхідні фінансові послуги, управляти власними фінансами та поводити себе
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відповідально у питаннях, які стосуються фінансів, призводять до появи
основних проблем споживачів - неповернення вкладів; підвищення відсотків за
кредитом; неможливість повернення кредитів, несправедливих умов
кредитного договору. Система державного регулювання й нагляду має
повністю бути здатна підтримувати стабільність фінансового сектору,
попереджати та вчасно реагувати за допомогою відповідних інструментів на
ситуації, що загрожують фінансовій безпеці держави, запобігати використанню
фінансових установ у тіньових та незаконних схемах.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЯК ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКАХ
Підписання 24 вересня 2010 р. Протоколу про приєднання до Договору
про заснування Енергетичного співтовариства (ДЕС) та ратифікувавши його,
Україна зобов‘язується імплементувати директиви та регламенти ЄС про
реформування енергетичного ринку України, а також про комплексне
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища шляхом
впровадження європейських екологічних стандартів в енергетиці. Європейське
Енергетичне співтовариство може стати економічним трампліном на
європейський ЕЕР [1, с. 17].
Разом з тим, існує високий ризик невиконання умов угоди через низьку
готовність України до дотримання європейських вимог. В цьому контексті
найбільш проблемними з точки зору реалізації є окремий пункт європейського
законодавства в сфері екології, а саме Директива 2001/80/ЄС про обмеження
викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу від великих установок
спалювання, яка безпосередньо стосується теплової електроенергетики. Дія
директиви, покликаної забезпечити комплексне зменшення обсягу викидів
пилу, оксидів азоту та діоксиду сірки, поширюється на установки з
розрахованою потужністю 50 МВт і більше.
55

З урахуванням реальної запиленості газів на вході пиловловлюючої
установки, ККД більшості існуючих пилоочисних установок на ТЕС не
дозволяє забезпечити європейські стандарти, а установки очищення димових
газів від оксидів сірки та азоту відсутні (табл. 1).
Таблиця 1
Викиди шкідливих речовин електростанціями НАК «ЕКУ» та
ВАТ «Східенерго» [1, с. 25]
Речовина
Діоксид сірки
Оксиди азоту
Тверді частки
Зуївська
Луганська
Кураховська
Зуївська
Луганська
Кураховська

Викиди станом на 2010 р., мг/м3
Факт
Директива 2001/80/ЕС
НАК «ЕКУ»
3300
400
1050
200
1200
50
«Східенерго»
Діоксид сірки
2637
400
5483
400
3773
400
Оксиди азоту
1224
200
1408
200
486
200

Перевищення, рази
8,25
5,25
24

6,59
13,71
9,43
6,12
7,04
2,43

Оцінка можливостей виконання українською тепловою генерацією
екологічних вимог європейського Енергетичного співтовариства. Всі
енергоблоки НАК «ЕКУ» перевищили запланований парковий ресурс (100 тис.
год.), 5 блоків загальною потужністю 1446 МВт мають напрацювання, близьке
до індивідуальної норми напрацювання (200 тис. год), 61 блок, загальною
потужністю 15464 МВт перейшов дозволений індивідуальний ресурс (250 тис.
год.), 7 блоків потужністю 1100 МВт мають напрацювання, більше за
граничний термін роботи металу, що визначений діючими НТД (300 тис. год.).
Енергоблоки, що перейшли граничну межу ресурсу та фізичного зносу
потребують модернізації чи заміни. За попередніми оцінками вартість
модернізації енергоблоків ТЕС визначається приблизно на рівні 1500 дол. США
за 1 кВт потужності блоку.
Електрофільтри встановлено на вугільних енергоблоках 200, 300 та
800 МВт, частка яких у загальній потужності ТЕС становить близько 62%. За
фактичною ефективністю існуючі електрофільтри можна умовно поділити на
три групи [2, с. 14]:
1. Електрофільтри із довжиною осаджувального електрода 7,5 м типу
ПГД, ПГДС, які мають чотири поля і встановлювалися у 60-х роках ХХ ст. на
блоках 200 МВт (Луганська, Бурштинська ТЕС) та 300 МВт (Криворізька,
Придніпровська, Зміївська, Трипільська ТЕС) і пізніше частково були
реконструйовані на електрофільтри типу УГ2. Їхня проектна ефективність була
на рівні 97%, що відповідало нормам. Із часом їх ефективність знизилась до 9093%.
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2. Електрофільтри з довжиною осаджувального електрода 12 м типу ЕГА,
ЕГБ, ЕГ3, УГ3, які мають три поля і встановлювалися у 70-80-х рр. 20-го ст. на
блоках 200 МВт (Курахівська ТЕС) та 300 МВт (Ладижинська, Вуглегірська,
Запорізька, Зуївська ТЕС). Їх проектна ефективність була на рівні 98-99%, а
нині знаходиться у межах 92-98%.
3. Нові електрофільтри, які мають ефективність понад 99% і забезпечують
рівень викидів на рівні 50–100 мг/нм3, що встановлені на окремих блоках
Бурштинської, Криворізької та Зміївської ТЕС, і мають осаджувальні електроди
від 12 до 15 м завдовжки, кількість полів – від 4 до 6. Наприклад, на
Бурштинській ТЕС новий електрофільтр ЕГТ-175-38-12-10 має 5 полів при
довжині осаджувального електрода 15 м.
За різними оцінками лише для виконання вимог ЄС щодо викидів ТЕС в
атмосферу необхідно залучити до 22 млрд дол. США (табл. 2), що у декілька
разів перевищує сукупні річні інвестиції у всю теплову генерацію України.
Таблиця 2
Пропозиції організацій щодо реалізації норм Директиви 2001/80/ЕС
на ТЕС України [3, с. 67]
Організація

Інститут загальної
енергетики НАН
України

ВАТ
«ЛівівОРГРЕС»

НАК «ЕКУ»

ДТЕК

Параметри

Припущення
Продовження
терміну
роботи
енергоблоків зі встановленням на
Термін: до 2016 р.
вугільних енергоблоках систем очищення
Вартість: до 17 млрд дол. викидів
забруднювачів,
а
на
США
газомазутних енергоблоках реалізація
Потужність: 27-28 ГВт
первинних заходів зі зниження викидів
окислів азоту та встановлення систем
зниження їхніх викидів
Заміна
електрофільтрів:
40
дол.
США/кВт
Термін: 20 років
Будівництво сіркоочисних установок:
Вартість: 22 млрд дол. 200 дол. США/кВт
США
Оснащення
котлів
каталітичними
Потужність: 27,122 ГВт
денітрифікаторами газів: 100 дол.
США/кВт.
Інфляція дол. США: 3%
Термін: до 2030 р.
Вартість:
3,9-6,8 млрд
дол. США
У цінах 2009-2010 рр.
Потужність:
підприємства компанії
Термін: до 2018 р.
Вартість: 85 млрд грн
Будівництво комплексів сірко- та
(10,6 млрд дол. США)
азотоочищення: 350 дол. США/кВт
Потужність: 22,1 ГВт
(підприємства ДТЕК)

Уряд не має можливості для забезпечення достатнього фінансування
модернізації теплової генерації. Крім того, підприємства ТЕС України
непривабливі для інвестування через адміністративне регулювання ЕЕР,
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особливо щодо компаній державної форми власності, викривлене
ціноутворення. Приватизація підприємств енергетики також не гарантуватиме
залучення фінансування для модернізації виробничих потужностей без
відповідного реформування енергоринку.
Тому стає очевидним, що Україні буде важко виконати вимоги ЄС через
застарілі технології виробництва електроенергії. Термін імплементації
Директиви 2001/80/ЄС – до 01.01.2018 р. – також є істотною перепоною до
реалізації Директиви. Відповідно до вимог ЄС необхідно реконструювати всі
енергоблоки, на яких не було передбачено ані електрофільтрів, ані засобів
сірко-азотоочистки, що є вкрай складним завданням.
Таким чином, можна припустити такі можливі варіанти розвитку подій:
1) реалізація всіх умов Директиви 2001/80/ЄС (фахівці схильні вважати це
практично неможливим), 2) зрив виконання зобов‘язань та 3) пролонгація
термінів упровадження європейських стандартів з визначенням відповідного
графіку та контролю їх виконання (за прикладом Польщі, Великобританії).
Останній варіант з економічної точки зору є найбільш прийнятним для України,
оскільки оснащення українських ТЕС обладнанням, яке буде повністю
відповідати Директиві Європейського Енергетичного співтовариства можливе
лише до 2028-2030 рр., за умови надання необхідної фінансової та технічної
допомоги збоку ЄС.
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Ситник Н.С.
к.е.н., доцент,
Львівська державна фінансова академія, м. Львів
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ
ТОВАРНОГО ОБІГУ
Функціонування та розвиток сфери товарного обігу, досягнення її
важливих соціально-економічних завдань, передусім – поєднання виробництва і
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споживання, задоволення потреб усіх суб‘єктів економічних відносин у товарах
та послугах і прискорення товароруху, істотно залежать від раціональності
побудови організаційної структури та якості системи управління, причому на
всіх його рівнях – від центральних органів державного управління до
керівників функціональних підрозділів суб‘єктів господарювання. Важливість
цього визначається головним призначенням сфери обігу – реалізацією
створеного валового внутрішнього продукту. Крім того, сфера товарного обігу
виконує такі функції, як облік трудової діяльності в обігу, реалізація товарної
частини ВВП, вплив товарного обігу на споживання. Саме тому проблемам
побудови організаційної структури та ефективності управління сферою
товарного обігу приділяється достатньо велика увага у працях О. О Шубіна, Я.
А. Гончарука та ін. [1]., а у дослідженні «Регулювання діяльності підприємств
роздрібної торгівлі» Н. Г. Міценко, Т. Г. Васильціва та Н. М. Заярної
наводиться повноцінна інституційна інфраструктура сфери товарного обігу
[2,с.112].
В контексті останнього важливо вказати на те, що в аналізованій праці
розглядаються рівні та результати впливу на розвиток сфери товарного обігу
застосування таких важелів державної політики, як державна власність,
державні інвестиції, субсидії і дотації, податки [2,с.97-98].
Істотне обмеження участі держави (через зменшення частки в капіталі
підприємств і організацій) у сфері товароруху мало наслідком не лише розвиток
здорової конкуренції та покращення доступу до ринку приватного капіталу, але
й такі негативні прояви, як зменшення можливостей кооперування суб‘єктів
виробничої та посередницької ланок, планування розвитку мережі та
забезпечення торговими об‘єктами, зниження рівня контролю в галузі. Так, при
зменшенні кількості підприємств з державною формою власності кількість
юридичних осіб, що здійснюють діяльність в торгівлі, збільшувалася (табл. 1).
Якщо за період 2007-2011 рр. кількість юридичних осіб – підприємств
торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого
вжитку збільшилася на 11,3 %, то кількість державних підприємств зменшилася
на 9,7 %. Щоправда спостерігається і тенденція до зменшення кількості і частки
фізичних осіб – суб‘єктів, що здійснюють підприємницьку діяльність в торгівлі
(на 14,5 % у 2011 р. до 2007 р.). Але це обумовлено укрупненням об‘єктів
роздрібної торгівлі та розвитком великих роздрібних торговельних мереж.
Не використовується належним чином в Україні й такий чинник
регулювання диспропорцій розвитку економічних процесів, як державні
інвестиції у сфері торгівлі. Більше того, вітчизняне статистичне спостереження
не передбачає оприлюднення таких даних. Але навіть у 2008 р. (до якого
подавалася відповідна інформація) частка валових капітальних інвестицій у
державні підприємства у Львівській області становила лише 3,1 % [4,с.16], що
не може вважатися істотним в межах загальних обсягів інвестування, у т. ч. у
сфері товарного обігу.
У згадуваній вище праці доводиться, що у ефективній управлінській
системі у сфері товарного обігу належне місце має відводитися плануванню
податкової політики, система якої може або сприяти розвитку підприємницької
59

ініціативи та наповненню бюджетів усіх рівнів, або, навпаки, – згортанню
обсягів господарювання чи посиленню тінізації економічних відносин з такими
негативними наслідками, як зниження рівня економічної безпеки підприємств,
погіршення їх фінансово-економічного стану, просування необліковуваних та
фальсифікованих товарів, неякісне обслуговування споживача та покупця.
Таблиця 1
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ в торгівлі у 2007-2011 рр. [3,с.83-85]
Роки

Показники
Частка торгівлі, ремонту
автомобілів, побутових виробів
та предметів особистого вжитку
у загальній кількості суб‘єктів
ЄДРОУ, %
Кількість суб‘єктів торгівлі,
ремонту автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого
вжитку – юридичних осіб, тис.
од.
Кількість суб‘єктів торгівлі,
ремонту автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого
вжитку – без статусу юридичної
особи, тис. од.
Кількість підприємств з
державною формою власності,
тис. од.

Відхилення (у %)
2011 р. до
2007 р. 2010 р.

2007

2008

2009

2010

2011

25,3

25,0

24,9

25,1

24,9

-0,4

-0,2

283,9

292,7

299,1

310,5

315,9

111,3

101,7

15,9

15,0

14,2

13,9

13,6

85,5

97,8

7,2

6,9

6,8

6,7

6,5

90,3

97,0

З 1.01.2010 р. вступив у дію Податковий Кодекс України, згідно якого
істотно змінилися як ставки окремих податків, так і умови їх нарахування та
стягнення. Більшість цих змін стосувалася й діяльності суб‘єктів сфери
товарного обігу. Зокрема, це поетапне зменшення ставки податку на прибуток
підприємств (яка з 2013 р. має зафіксуватися на рівні 16 %) та запровадження з
2013 р. авансової форми сплати цього податку, обмеження строку дії збору на
розвиток садівництва, виноградництва та хмелярства, запровадження нових
категорій (та критеріїв віднесення до них) юридичних і фізичних осіб, що
можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, звітності, обліку, та
ставок і умов сплати ними податків.
Варто зазначити, що в загальному ці нововведення в системі податкового
управління розвитком національного господарства та сфери обігу товарів
зокрема були позитивними. Це підтверджується істотним покращенням
рейтингових позицій нашої держави. До прикладу, в рейтингу Світового банку
«Doing business 2013» Україна на початок 2013 р. в порівнянні з початком 2012
р. за групою показників «Сплата податків» перемістилася з 183 на 165 місце в
рейтингу (загальна кількість країн у рейтингу – 185). Покращення одразу на 18
місць було наслідком зменшення загальної річної кількості податкових виплат з
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135 (у 2011 р.) до 28 од. (у 2012 р.), зменшення часу на адміністрування
податків з 657 год. до 491 год., зниження загальної податкової ставки до 55,4 %
[5].
Отже, при зменшенні кількості підприємств з державною формою
власності кількість юридичних осіб, що здійснюють діяльність в торгівлі,
збільшувалася.
Розглянувши окремі чинник регулювання диспропорцій розвитку
економічних процесів приходимо до висновку, що частка валових капітальних
інвестицій у державні підприємства не може вважатися істотною в межах
загальних обсягів інвестування, у т. ч. у сфері товарного обігу.
Література
1. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку [Текст] : Монографія / за ред. О. О
Шубіна, Я. А. Гончарука. – Донецьк-Львів: ДонНУЕТ, 2007. – 404 с.
2. Регулювання діяльності підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : Монографія / Н. Г.
Міценко, Т. Г. Васильців, Н. М. Заярна. – Львів: вид-во ЛКА, 2009. – 176 с.
3. Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державна служба статистики України.
– К.: Державна служба статистики України, 2012. – 558 с.
4. Діяльність підприємств – суб‘єктів підприємницької діяльності : Статистичний
збірник за 2008 рік / Головне управління статистик у Львівській області. – Львів:
Головне управління статистик у Львівській області, 2009. – 98 с.
Світового
банку.
–
[Режим
доступу]:
5. Інтернет-ресурс
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/#paying-taxes.

Соловйов Д.І.
к.е.н.,
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ
СФЕРОЮ НА МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Сучасний стан регулювання туристичної сфери в Україні майже не
передбачає участь недержавних органів в управлінні туристичною діяльністю.
Проведення адміністративної реформи та особливості туристичної сфери
зумовлюють необхідність передачі певної частини повноважень у державному
управлінні туризмом органам місцевої влади, проте самі місцеві органи поки
що не володіють необхідними трудовими та фінансовими ресурсами, а також
досвідом, щоб взяти на себе повноваження щодо розвитку цієї сфери на
визначеній території.
Особливо це стосується маленьких містечок і сіл, на території яких у
більшості випадків зосереджені значні туристично-рекреаційні ресурси для
розвитку відпочинку, різних видів туризму, проте в структурі їх міських і
сільських рад немає спеціалізованих підрозділів та фахових службовців, які б
могли виконувати покладені на них зобов‘язання [1, с. 19].
Також слід зазначити, що досить часто туристичні райони України з
подібними можливостями та проблемами виходять за рамки існуючих
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територіально-адміністративних одиниць. На наш погляд, важливим засобом
удосконалення системи управління туристичною сферою може стати
формування структур, що візьмуть на себе функції щодо керування
туристичною
сферою.
Такі
структури
діятимуть
на
місцевому,
субрегіональному, регіональному та міжрегіональному рівні в межах виконання
окремих міжрегіональних цільових програм, розроблених на місцевому рівні за
допомогою таких структур і затверджених на регіональному та державному
рівнях. Додатковий ефект від координування дій на всіх рівнях буде досягатися
шляхом спільного користування туристичних ресурсів, що знаходяться на
суміжних територіях. Аналогом таких структур для України можуть стати
регіональні туристичні ради Англії які зазвичай координують свою діяльність
на місцевому рівні з органами місцевого самоврядування та професійними
організаціями, а на регіональному та міжрегіональному рівні - з агентствами
регіонального розвитку в рамках програм економічного розвитку.
Разом з тим, слід зазначити, що копіювання схем структури державного
регулювання туристичної сфери інших країн не є цілком доречним.
Особливості розвитку нашої країни пов‘язані з географічними, політичними,
соціально-культурними, національними та релігійними факторами та
потребують вдосконалення державної програми розвитку туризму з
урахуванням цих факторів та міжнародного досвіду. Регіональна туристична
рада повинна контролювати регіон, який представлятиме собою цілісну
територіальну систему, що створюється шляхом об‘єднання подібних об‘єктів
туристичної сфери задля формування єдиної стратегії розвитку туризму,
проведення маркетингових заходів, збереження природного середовища.
Вибір структури міжрегіональної системи підтримки розвитку
туристичної сфери повинен формуватись на основі положень по вертикальному
та горизонтальному розподілу задач та повноважень. Вертикальний розподіл
дозволятиме відділити координаційні функції від безпосереднього виконання
поставлених задач, а горизонтальний - розподіляти задачі між відповідними
органами в залежності від професійного рівня та переліку обов‘язків.
Важливим завданням стане розподіл управлінських функцій між цими
рівнями, щоб рішення приймались на найбільш компетентному з них. Головним
інструментом управління на міжрегіональному рівні повинна стати система
програмних заходів, спрямованих на збільшення ефективності міжгалузевого
співробітництва в туристичній сфері [3].
Розподіл управлінських функцій на різних рівнях управління
туристичною сферою з використанням в цій системі органів міжрегіонального
рівня повинен, на нашу думку, бути наступним.
Місцевий рівень. В першу чергу в системі місцевого самоврядування
необхідно створити координаційні ради з питань туризму, до складу яких
увійдуть представники державних органів, туристичного бізнесу та
громадських організацій. До повноважень такої ради необхідно віднести:
1. Функції контролю та планування: планування (в межах регіонального
плану розвитку туристичної сфери); збір даних щодо кількості, термінів
відпочинку та місця розташування туристів; організація дозвілля туристів;
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захист оточуючого довкілля та історичних пам‘яток; прогнозування попиту та
його вплив на місцевий розвиток; прогнозування обсягів транспортних
перевезень; інтеграція до єдиного інформаційного простору; контроль за
виділенням земельних ділянок під об‘єкти туристичної інфраструктури.
2. Маркетингові функції: розробка пропозицій для міжрегіональної
структури щодо просування місцевих туристичних продуктів та проведення
власних рекламних заходів; сбір статистичних даних.
3. Координаційні функції: координація (в межах повноважень) проектів,
які діють на субрегіональному, регіональному та міжрегіональному рівні;
маркетингова підтримка таких проектів; координація роботи турфірм;
забезпечення виконання програм розвитку інфраструктури; проведення
науково-практичних семінарів для представників місцевої туристичної сфери.
Регіональний рівень:
1. Функції контролю та планування: планування розвитку туристичної
сфери області, туррегіональне планування; контроль за обласною туристичною
інфраструктурою; контроль за збереженням природних та історичних ресурсів.
2. Маркетингові функції: аналіз обласного ринку, розробка спільно з
регіональною туристичною радою концепції та стратегії маркетингу; публікація
статистичних даних щодо діяльності області.
3. Фінансові функції: консультування та підтримка інвестиційних
проектів; фінансування діяльності туристичних інформаційних центрів в межах
області; фінансування виконання запланованих програм розвитку туризму.
4. Координаційні функції: координація дій туристичних рад з питань
туризму на місцевому рівні; координація проектів, які діють на
субрегіональному, регіональному та міжрегіональному рівні; організація
внутрішнього маркетингу; робота з пресою, з вітчизняними і іноземними
турбюро, транспортними підприємствами, організація послуг підприємствами
готельного комплексу і живлення, туроператорами і посередниками [ 2].
До повноважень міжрегіональної структури управління туристичною
сферою (в межах свого територіального району) необхідно віднести:
1. Функції контролю та планування: контроль за виконанням
національної стратегії розвитку туристичної сфери в межах підзвітної території
та розробка і затвердження (разом з місцевими органами) в рамках національної
стратегії – власної, що відображатиме місцеві особливості туристичної сектору
та контроль за її виконанням; розвиток туристичної інфраструктури; контроль
за ціновою політикою; створення механізмів контролю за об‘єктами та
суб‘єктами туристичної діяльності; контроль за перерозподілом потоку
сезонних робітників; розробка заходів щодо зменшення негативного впливу
сезонного характеру зайнятості в туристичній сфері.
2. Маркетингові функції: проведення рекламних заходів щодо
популяризації району; створення, координація та реалізація маркетингових
проектів спільно з представниками приватного сектору; координація та
розвиток туристичної інформаційної мережі; сбір статистичних даних.
3. Координаційні функції: представництво інтересів регіону на
національному рівні; координація дій між окремими адміністративними
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одиницями, галузевими та професійними структурами, туристичними
організаціями, що діють на території міжрегіональної ради; проведення
семінарів для представників туристичної сфери; створення єдиного
інформаційного порталу туристичних можливостей на міжрегіональному рівні;
підтримка розвитку туристичної сфери регіону та підвищення його
конкурентоздатності; координація заходів, направлених на створення нових
робочих місць в туристичній сфері регіону.
Відповідно найвищій – державний рівень, повинен визначити ряд задач
направлених на покращення взаємодії із місцевими та регіональними органами
та розробити нові правила для співпраці із міжрегіональними структурами
туристичної сфери. До основних функцій, включаючи ті повноваження, що
затверджені згідно Закону України «Про туризм» [4] необхідно віднести
наступні: прийняття рішень щодо формування туристичної політики на основі
пропозицій внесених регіональними туристичними радами; затвердження
програм розвитку окремих туристичних регіонів; забезпечення ефективного
фінансування програм розвитку окремих туристичних регіонів; забезпечення
інвестування в рамках таких програм державного і приватного секторів;
прогнозування попиту на окремі туристичні продукти; делегування
повноважень по контролю за виконанням програм розвитку регіональним
туристичним радам; формування цінової політики в туристичні сфері регіону;
забезпечення функціонування та розвитку української туристичної
інформаційної системи в країні та світі.
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СЕКЦІЯ 2. Економіка і управління підприємством
Артикова Д.М., старший преподаватель;
Юлдашева С.Н., старший преподаватель;
Мусаева Ж.К., старший преподаватель
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Узбекистан
РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В условиях модернизации экономики определяющее значение имеет
экономическая ответственность товаропроизводителей за результаты
хозяйственной деятельности. Эффективной работа будет лишь тогда, когда
личный экономический интерес находится в прямой зависимости от
собственных результатов хозяйственной деятельности. Промышленность, внося
значительный вклад в экономическое развитие страны, вынужденно несет
непропорциональную долю затрат, связанных с развитием страны. К нему
добавляются негативные стороны рыночной экономики общего характера:
поляризация доходов населения, инфляция, безработица и т. д. Негативные
стороны рыночных отношений достаточно изучены и приходится постоянно
лавировать между двумя направлениями развития: уравнительным
распределением дохода и чисто рыночными отношениями. Поэтому в
большинстве стран реализуется на практике смешанная (многоукладная)
экономика.
Смешанная экономика – это многообразие форм собственности и
хозяйствования. Формирование экономики сопровождается и одновременно
осложняется многогранностью решаемых задач. Следует учитывать, что
становление смешанной экономики есть необходимое условие рыночных
преобразований. Рынок предлагает экономическое взаимодействие субъектов
рыночных отношений, без чего невозможно создать такой атрибут рынка, как
конкуренция.
Фактор права собственности выступает определяющим мотивом развития
предпринимательства. Только собственник может принимать самостоятельные
экономические решения и уповать на их результативность. При обосновании
многообразия форм собственности и хозяйствования руководствуются
организационно-экономическими принципами:
 учитывать принцип экономической целесообразности, т. е. внедрения
таких форм хозяйствования и форм собственности, которые бы
сопровождались если не ростом, то по крайней мере прекращением спада
производства;
 нельзя разрушать, а надо сохранить материально-техническую и
социальную базу, обеспечить всем жителям равные права пользования
производственной и социальной инфраструктурой;
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 при выборе форм собственности и форм хозяйствования необходимо
учитывать менталитет нации, использовать преимущества местных
условий, обеспеченность трудовыми ресурсами и т. д.;
 надо быть крайне осторожными при определении приоритетов в развитии
тех или иных форм хозяйствования;
 необходимо обеспечивать постепенный переход от одних форм
предпринимательской деятельности к другим, от менее развитых к более
развитым. Не следует забывать о принципе добровольности выбора форм
хозяйствования.
Эффективность
использования
производственных
ресурсов
свидетельствует о степени соответствия производственных отношений уровню
развития производительных сил. Показатели эффективности использования
трудовых ресурсов, основных и оборотных средств являются своеобразным
индикатором того, насколько успешно используется личный интерес в
достижении определенных результатов. Результаты производства зависят не
только от действия каждого участника производства или их группы,
объединившихся по поводу достижения одной цели, но и от внешних условий:
ситуации на рынке, экономической политики государства, развития
инфраструктуры и т. п.
Для того чтобы рыночный механизм функционировал, необходимо
создать определенные условия. Одно из первых условий — конкуренция.
Конкуренция — это рыночное соперничество товаропроизводителей за более
выгодные условия производства и реализации товаров и услуг, за получение
наибольшей прибыли. Межотраслевая конкуренция приводит к переливанию
капитала и труда из отрасли с низкой нормой прибыли в отрасли, где
обеспечивается высокий уровень прибыльности. Этим обеспечивается
поддержание динамичного рыночного равновесия.
Важным условием перехода к рыночной экономике является свобода
производственной
деятельности.
Товаропроизводители
должны
самостоятельно определить производственную программу, иметь свободу для
использования принадлежащих им производственных ресурсов, выбирать
поставщиков и потребителей, назначать цену на продукцию, распоряжаться
своей прибылью. Однако абсолютной свободы вообще нет. Потребительские
решения о спросе, обусловливающие прибыльность одних продуктов и
убыточность других, ограничивают свободный выбор при решении вопроса о
том, что производить. Рыночная система передает желания потребителей
предприятиям и поставщикам ресурсов и добивается от них надлежащего
ответа. [1, с. 35-43].
Новый механизм изменения мотивации труда базируется на доведении до
сознания труженников того факта, что он становится собственником
конкретной части имущества, выраженного в стоимостной форме. В результате
снижения круга собственников посредством купли-продажи пая и обеспечения
капитала в руках узкого круга лиц создаются мощные мотивационные стимулы
к труду.
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Процесс перехода в качественно новое состояние предполагает свободное
предпринимательство, главной фигурой в котором выступает хозяинсобственник, становление новых производственных отношений. В основе их
лежит коллективно-долевая и частная собственность, создание таких
внутрихозяйственных структур и формирований, в которых работник может
свободно и самостоятельно работать с высокой заинтересованностью в труде.
Хозяйственный механизм, или механизм хозяйствования представляет
собой систему экономических, организационных, правовых отношений,
предопределяющих характер и результаты производства, распределения,
потребления и накопления. Это – целостная система, включающая несколько
групп
отношений:
организационно-технических,
организационноэкономических и социально-экономических. В функции хозяйственного
механизма входят: экономическая реализация отношений собственности;
регулирование пропорций общественного воспроизводства; разрешение
противоречий между развитием производительных сил и конкретными
формами
производственных
отношений.
Экономический
механизм
хозяйствования является ядром хозяйственного механизма, его стержневой
основой. Он представляет собой совокупность методов, приемов и средств
экономического влияния на рост и повышение эффективности производства.
Он охватывает экономические рычаги, с помощью которых государство и
рыночные структуры воздействуют на предприятия, их трудовые коллективы и
отдельных работников. Совершенный экономический механизм хозяйствования
формируется под воздействием рынка и при регулирующем влиянии
государства призван обеспечивать органическое сочетание экономических
интересов
общества,
государства
с
локальными
групповыми
и
индивидуальными
интересами
товаропроизводителей-субъектов
хозяйствования. [2, с. 18-23].
Экономический механизм органически связан с экономическими
методами управления. Именно последовательное совершенствование
экономического механизма хозяйствования, всего комплекса экономических
рычагов управления и стимулирования производства является условием
успешного перехода на экономические методы управления.
Функциями экономического механизма хозяйствования являются:
 обеспечение благоприятных экономических условий хозяйствования для
расширенного воспроизводства каждому нормально функционирующему
субъекту хозяйствования с учетом запросов рынка;
 создание необходимых организационно-экономических условий для
здоровой рыночной конкуренции благодаря обеспечению благоприятной
рыночной среды;
- превращение всех работников материально-производственной сферы в
реальных собственников средств и результатов производства,
равноправного и взаимовыгодного их партнерства на рынке;
 формирование
благоприятных
организационно-экономических
предпосылок для выхода отечественных товаропроизводителей на
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внешний рынок, их интеграции с партнерами ближнего и дальнего
зарубежья;
 поддержание среды, необходимой для формирования современного
экономического мышления у трудовых коллективов отечественных
субъектов
хозяйствования
и
всего
населения,
устойчивой
заинтересованности каждого работника в росте квалификации и
творческого потенциала;
 сочетание складывающегося под воздействием на рынке экономического
механизма хозяйствования с эффективным регулирующим воздействием
государственных
властных
структур
на
преимущественном
использовании экономических рычагов и методов управления.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТОВ
Термин «управление проектами» ранее использовался для описания
организационного или управленческого подхода к деятельности предприятия
по управлению проектами и текущими операциями, которые можно было
отождествить с проектами. В настоящем, управление проектами охватывает все
большее количество операций и новых отраслей. Внедрение системы
управления проектами становится эффективным решением для снижения
негативного влияния факторов внешней среды на развитие предприятия. Опыт
работы компаний, которые быстро развиваются, свидетельствует о том, что
проектный подход является более гибким и эффективным инструментом
управления в случае, если целью проекта является получение уникального
продукта, или требования к результатам являются динамическими и
переменными во времени [4, с. 35].
Западная школа рассматривает сущность управления проектами как
постоянный процесс реализации проекта, цель которого – достижение
определенного результата. Этот процесс учитывает взаимосвязанные действия
по управлению, планированию, проверки и контроля в пределах организации
проекта [2, с. 48]. Управление реализацией процессов основано на
использовании так называемого «цикла Деминга», который представляется в
виде колеса, находящегося в постоянном движении [4, с. 35].
«Процессная» концепция упрощает сложную интегрированную природу
управления проектами, то есть действий и процедур, связанных с реализацией
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функций управления. При этом выделяются пять групп процессов
(планирования, выполнения и контроля, анализа, управления, завершение),
которые учитывают основные и вспомогательные подпроцессы. Группа
процессов инициации определяет и авторизует проект или фазу проекта; группа
процессов планирования определяет и уточняет цели, планирует действия,
необходимые для достижения целей и содержания проекта; группа процессов
выполнения объединяет человеческие и другие ресурсы для выполнения плана
управления данным проектом; группа процессов управления систематически
оценивает прогресс проекта и осуществляет мониторинг с целью выявления
отклонений от плана управления проектом и своевременного внесения
корректирующих действий для достижения запланированных целей проекта;
группа процессов завершения формализует приема продукта, услуги или
результата и подводит проект или его фазу к правильному завершению.
Сосредотачиваясь на функциональных процессах в ходе реализации
проекта, такая система не позволяет выявить и четко отделить особенности
подсистем управления проектами, каждый из которых, имея специфический
объект управления, характеризуется уникальными методами и приемами
менеджмента.
Американский Институт управления проектами в рамках разработанного
Руководства по управлению проектами, сгруппировал области знаний по
проектному менеджменту в девять групп, выделив: управления интеграцией
проекта, управление содержанием проекта, управление сроками проекта,
управление стоимостью проекта, управление качеством проекта, управление
человеческими ресурсами проекта, управление коммуникациями проекта,
управление рисками проект, управление поставками проекта. Русская школа
рассматривает эти элементы как подсистемы общей системы управления
проектами, изменяя их количество добавлением подсистем управления
ресурсами, изменениями, запасами. Как главные функции управления проектом
при этом выделены планирование, контроль, анализ, принятие решений,
составление бюджета проекта, мониторинг, оценка, отчетность, экспертиз,
проверка и прием, бухгалтерский учет, страхование [5 , с. 59].
Другие авторы считают, что перечисленные отрасли знаний по
управлению проектами формируют совокупность функций проектного
менеджмента, разделяя их на основные (управление объемом, затратами,
временем, качеством) и дополнительные (управление человеческими
ресурсами, коммуникациями, контрактами/поставками, риском, проектной
интеграцией) [1, с. 27-28].
Управление стоимостью проектами заключается в обеспечении
выполнения тройного ограничения на управление проектами – по стоимости,
срокам и содержанию. Управление стоимостью проекта объединяет процессы,
выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и контроля затрат и
обеспечивают завершение проекта в рамках утвержденного бюджета.
Управление стоимостью включает: предварительную оценку затрат,
определение сметы расходов, источников финансирования и бюджета проекта,
планирование и денежных потоков, контроль за расходами и поступлением
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денежных средств и принятия решений в случае роста расходов и других
отклонений по финансовых планов. Главная задача управления стоимостью
заключается в соблюдении бюджетных рамок проекта и получение
прогнозируемой прибыли от его осуществления. В его основу положены
методы по определению эффективности инвестиций в проекте.
К стоимости взаимодействия процессов управления относится:
 стоимостная оценка – определение примерной стоимости ресурсов,
необходимых для выполнения операций проекта;
 разработка бюджета расходов – суммирование оценок стоимости
операций или пакетов работ с целью формирования базового плана по
стоимости;
 управление стоимостью – воздействие на факторы, вызывающие
отклонения по стоимости, и управление изменениями бюджета проекта.
Традиционный метод разделения на этапы предусматривает определение
последовательности действий, которые должны быть завершены. В
«традиционном методе» можно определить 5 составляющих развития проекта:
1. Инициирование.
2. Планирование и разработка.
3. Выполнение и внедрениен.
4. Мониторинг и контроль.
5. Завершение.
Метод освоенного объема – это интегрированный анализ выполнения
календарного плана проекта и бюджета по стоимостным оценкам. Данный
метод наиболее распространенный по измерениям выполнения проекта и его
управления.
Важной задачей методики освоенного объема является сбор данных и
составление отчетности о выполнении работ. Ключевыми показателями
методики освоенного объема является:
- отклонения по стоимости – CV (Cost Variance). Рассчитывается как
разница между плановой стоимостью выполненной работы и ее фактической
стоимостью: CV = EV– AC;
- отклонения по срокам – SМ (Schedule Variance). Рассчитывается как
разница между плановой стоимостью выполненной работы и плановой
стоимостью запланированных работ SV = EV – PV;
- коэффициент выполнения бюджета СРІ (Cost Performance Index) CPI =
EV / AC;
- коэффициент выполнения календарного плана – SPI (Schedule
Performance Index ) SPI = EV / PV;
Как вывод по рассмотренному материалу можно отметить, что
теоретическое обобщение и новое решение проблемы, что проявляется в
научно – практическом обосновании путей совершенствования процесса
управления стоимостью проектов выявлено взаимозависимость между
различными аспектами управления проектами. На основе анализа теории и
практики управления проектами определены лучшие методы управления
стоимостью проектов.
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ЗАПАСИ»:
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
У сучасних умовах для національних товаровиробників відчутним
наслідком кризових явищ економічного розвитку країни, ринкової ситуації, що
склалась, є нестача виробничих та інших видів запасів. Така структурна
одиниця активів підприємства здійснює значний вплив на основну операційну
діяльність, формуючи собівартість кінцевого продукту, а звідси і прибутковість
та рентабельність господарюючого суб‘єкта. Тому є важливим визначення меж
понятійного апарата категорії «запаси» в різних сферах його застосування.
Появу терміну «запаси» у вітчизняній науці пов‘язують з реформування
бухгалтерського обліку в Україні з метою наближення його до міжнародних
стандартів. А до цього часу запаси інтерпретувалися як товарно-матеріальні
цінності, предмети праці, матеріальні ресурси, виробничі ресурси тощо. Але
зараз в Україні створено окреме Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
9 «Запаси», що максимально відображає зміст МСБО 2 «Запаси» та на
законодавчому рівні визначає їх як активи, які: утримуються для подальшого
продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі
виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт
та надання послуг, а також управління підприємством [1, 2]. Методичні
рекомендації з бухгалтерського обліку запасів №2 передбачають використання
таких додаткових критеріїв визнання запасів активами: підприємству перейшли
ризики й вигоди, пов‘язані з правом власності або з правом повного
господарського відання, на придбані запаси; підприємство здійснює управління
і контроль запасами. Тому при врегулюванні питання з визнання запасів
активом необхідно відображати всі без виключення критерії [3].
Згідно з чинним національним законодавством, категорія «запаси» також
визначається ПСБО 30 «Біологічні активи», де запаси – це
сільськогосподарська продукція, яка після первісного визнання оцінюється та
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відображається відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» [4]. Отже, біологічний актив
не використовується в сільськогосподарській діяльності та не утримується для
продажу, а напрям його використання не визначено. Такі протиріччя значно
ускладнюють роботу з такими активами. Це свідчить про те, що ряд
теоретичних та практичних аспектів категорії «запаси» залишається не
дослідженим.
Також обов‘язково слід зауважити, що стандарт – НПСБО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», затверджений Наказом МФУ №73 від
07.02.2013 року передбачає статтю балансу (звіту про фінансовий стан)
«Запаси»,
де
відображається
вартість
запасів,
малоцінних
та
швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів,
палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин,
тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання
в ході нормального операційного циклу підприємства, також законодавець
передбачив можливість підприємств додавати статті із збереженням їх назви і
коду рядка з переліку додаткових статей, таких як виробничі запаси,
незавершене виробництво, готова продукція, товари, якщо інформація є
суттєвою і оцінка статті може бути достовірно визначена [5].
Крім законодавчої літератури, категорія «запаси» має також різноманітне
відображення в наукових джерелах. В більшості літературних джерел запаси
визначаються як матеріальні ресурси або як предмети праці, залежно від того, з
якої позиції вони розглядаються: логістики, фінансів, економіки підприємства,
аудиту чи бухгалтерського обліку [6, c. 254, 7, c. 113, 8, c. 368].
Згідно з великим економічним словником, запаси - матеріали та
продукція, складова частина оборотних фондів підприємства, що
відображаються в активі балансу (включає сировину, допоміжні матеріали,
напівфабрикати, готову продукцію і т. п.), які не використовуються в даний
момент у виробництві зберігаються на складах або в інших місцях і призначені
для подальшого використання [9, с. 314 ].
Теоретичні концепції запасів мають згадку ще в джерелах зародження
економічної науки. Такі науковці як Маркс К. та Енгельс Ф. під запасами
розуміли матеріальні цінності, які знаходяться на складах постачальників у
вигляді готової продукції, на проміжних складах та на складах споживачів [10,
с. 156].
Василенко В.О., Ткаченко Т.І. трактують категорію «запаси» як резерви
матеріальних ресурсів підприємства, які знаходяться на різних стадіях
виробничого процесу та збуту, ще не використовуються, служать для
розширеного
відтворення,
обслуговування
сфери
матеріального,
нематеріального виробництва, задоволення потреб населення [11, с. 47].
Зінь Е. А. в своїй роботі дає подібне визначення запасам: будь-які ресурси
підприємства, що призначені для використання, але тимчасово не
використовуються (сировина, матеріали, паливо, обладнання, машини, товари,
електроенергія тощо).
На думку Давидова Г.М., запаси – це активи, які: утримуються для
подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають
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у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт
та надання послуг, а також управління підприємством [12, с. 186].
За Нашкерською Г. В., запаси – це оборотні активи підприємства, які
використовуються переважно в одному операційному циклі діяльності
підприємств або в період до одного року [13, с. 208].
Деякі вчені більш розширено розуміють категорію «запаси», а саме як все
те, на що є попит, але що в даний момент виключено з виробничого або
особистого споживання, це всі матеріальні, фінансові, трудові та інші ресурси,
які в даний момент не використовуються [14, c. 8].
Дане дослідження показує, що підходів до визначення категорії «запаси»
є безліч, і кожний вчений висвітлює свою позицію через різну сферу діяльності
та з різним ступенем деталізації. Проаналізувавши вже сформовані в науці
підходи, можна сформулювати більш досконале визначення, що відповідатиме
вимогам чинного законодавства та потребам виробництва та бухгалтерського
обліку на підприємствах: запаси — це оборотні активи, які утримуються для
подальшого продажу, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва, утримуються для споживання в процесі
основної діяльності підприємства як резерв, що зберігаються на складах або в
інших місцях в межах одного операційного циклу діяльності або в період до
одного року.
Досліджуючи запаси як структурний елемент активів підприємства варто
звернути увагу на їх класифікацію. Запаси за функціональним призначенням
поділяються на: дистрибуційні запаси, які складаються із готової продукції, що
призначена для реалізації та знаходяться на складах виробника, посередника,
реалізатора, споживача, або у відведених для цього місцях з метою швидкого
реагування на динамічність попиту; виробничі запаси – це сукупність активів,
що необхідні для забезпечення безперервності виробничого процесу. За місцем
перебування: у постачальників, посередників, роздрібній торгівлі, дорозі,
виробничому процесі, підзвітних осіб, на складах підприємства.
За формою власності: власні – це запаси, що перебувають на складах
підприємства, на зберіганні в інших організаціях, в дорозі та на які
підприємство має відповідні права; запозичені – це ті запаси, які підприємство
отримало для використання та повинно повернути протягом певного періоду;
запаси на зберіганні – певна кількість ресурсів, що не є власністю підприємства
та перебувають на відповідальному зберіганні на складах підприємства та
інших призначених для цього місцях.
За часом зберігання на підприємстві: швидко ліквідні, тривалого
зберігання, нетривалого зберігання. Підприємства індивідуально формують
часові проміжки стосовно класифікації запасів відповідно до зберігання. За
цілями: поточні – це запаси, що необхідні підприємствам для забезпечення
повсякденної діяльності; тактичні – це ті запаси, що забезпечують реалізацію
середньострокових планів діяльності; стратегічні запаси, які формує
підприємство на період більше одного року.
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За метою формування: підготовчі запаси – це запаси, що знаходяться на
додатковій обробці до процесу формування та використання; резервні запаси забезпечують страхування підприємства від непередбачуваних ситуацій;
запаси, що формуються з метою отримання додаткового прибутку, або
уникнення втрат пов‘язаних з підвищенням вартості називаються
спекулятивними; рекламні – це та частина запасів, що формується для
ознайомлення. За структурою запаси поділяються на сировину і матеріали,
незавершене виробництво, готову продукцію. На підприємстві потреба
класифікації запасів переважно використовується з метою удосконалення
ефективності ведення складського, операційного (виробничого) та
бухгалтерського обліку.
Висновки. Отже, запаси — це оборотні активи, які утримуються для
подальшого продажу, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва, утримуються для споживання в процесі
основної діяльності підприємства як резерв, що зберігаються на складах або в
інших місцях в межах одного операційного циклу діяльності або в період до
одного року. Існує безліч тлумачень категорії «запаси» та ознак їх
класифікацій. Подальше дослідження порушеної теми сприятиме запобіганню
колізій в законодавстві, що регулює дане коло питань. Запаси є невід‘ємним
елементом діяльності підприємства, без ефективного використання якого
діяльність підприємства втрачає свою прибутковість та рентабельність.
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МОНІТОРІНГ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Необхідність забезпечення належного рівня ефективності управління
витратами підприємства в сучасних умовах висуває нові й особливі вимоги до
якості, своєчасності, вірогідності, достатності економічної інформації, яка стає
підґрунтям для прийняття відповідних управлінських рішень. Розв‘язання задач
пошуку, накопичення й належної інтерпретації актуальної економічної
інформації, необхідної для обґрунтування управлінських рішень тісно зв'язано з
необхідністю формування цілісної системи моніторингу витрат. Особливістю
даної системи і головною її відмінністю від традиційних процедур збору
інформації про витрати, економічного аналізу та контролю є прагнення щодо до
задоволення широкого кола насущних потреб системи управління витратами в
критичному переосмисленні економічних даних, визначенню взаємозалежності
та взаємозв‘язку між факторами формування конкурентних переваг, виділенню
найбільш важливих закономірностей розвитку підприємства.
Поширення використання процедур моніторингу
як системи
організаційних і аналітичних заходів, пов'язаних із здійсненням постійного
спостереження і контролю за станом об'єкта в сполученні із негайною оцінкою
результатів такого спостереження, в дослідницькій й управлінській діяльності
відбулося відносно недавно і було пов'язано, насамперед, із спостереженням за
станом і тенденціями розвитку різноманітних природних об‘єктів.
В сфері суспільних наук практичне застосування принципів моніторингу
донедавна здійснювалося переважно при проведенні систематичних
соціологічних оглядів і спостережень. Проте в умовах значного росту
невизначеності і непередбачуваності змін середовища господарювання
процедури моніторингу стали широко використовуватися для вивчення, оцінки
і прогнозування складних соціально-економічних процесів розвитку
вітчизняних підприємств та національної економіки в цілому.
Головною метою соціально-економічного моніторингу є збір, вивчення і
підготовка інформації для аналізу і прийняття економічних рішень на різних
рівнях управління. Зміст моніторингу визначаеться в безупинному
спостереженні за економічними об'єктами, аналізом їхньої діяльності,
моніторінг - складова управління.
Основною метою проведення комплексу процедур моніторингу витрат є
формування належного інформаційного забезпечення процесу управління
використанням ресурсів підприємства на ґрунті моделювання можливих
альтернатив розвитку та своєчасного виявлення необхідності здійснення змін у
господарській діяльності. Концептуальні засади розбудови системи моніторингу
витрат підприємства являють собою певну сукупність підходів щодо
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визначення сутності даної системи, методології й методики її розробки, а також
реалізації заходів щодо її впровадження.
Концептуальні засади формування системи моніторингу витрат
складаються з низки тверджень, а саме: перелік вимог до побудови й
функціонування окремих компонентів загального механізму формування й
реалізації системи моніторінгу витрат; принципові особливості, які беруться за
основу побудови окремих компонентів (складових) системи моніторингу;
комплекс умов і вимог, яким мають задовольняти складові системи
моніторингу витрат; чітко визначені пріоритети, прогнози, тенденції й
перспективи розвитку предметної області, вивчення та спостереження за
станом якої здійснюється системою моніторингу.
Gigova T.B., Assistant Professor;
Arabadjieva A.R., Senior Lecturer;
Mihova T.B., Associate Professor
Technical University - Sofia, branch Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria
DISTINCTIVE FEATURES OF PRODUCTION TYPES
The type of production represents complex characteristics of technical,
organizational and economic features of production of goods (semi-finished products)
as well as production of an industrial enterprise (its production unit) [1]. This
complex characteristics are based on:
 product nomenclature;
 production volume;
 repeatability (regularity) of production;
 specialization of production.
The nomenclature of products is a list of manufactured products for a planning
period (it includes: product name, size, pattern, accepted unit of measurement, etc.)
[2].
The volume of production is the amount of goods of a given type that are
produced for a planning period of time [2].
Repeatability (regularity) of production characterize the intervals in which a
given product is manufactured for a particular planning period, i.e. the multiplicity of
products in time.
Specialization of production is characterized by the homogeneity of the
production activity. It is considered as a concrete manifestation of the principle of
specialization (technological or material).
Nomenclature, volume and consistency of production are defined for the same
planning period. Main types of production are [3,4,5]: single item, serial and mass
production.
Single item production is also known as one-off production. It is characterized
by heterogeneous products without any repetition or a kind of, i.e. the presence of
very large nomenclature of products (semi-finished products), use of technologically
specialized production units with universal positions, occupied by highly qualified
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workers. There is an existence of the greatest possible flexibility. The mass
coefficient for a single type of production is below 0.025 and the operation
coefficient is over 40 [1]. Therefore, in this type of production, the following
characteristics affecting the organization of production are valid: unfavorable
conditions for specialization of production, a variety of manufacturing operations,
frequent change of work pieces, therefore, frequent adjustment of machines,
difficulties in planning and operational management of production, i.e. need for
significant costs.
Series production is characterized by greater repeatability of operations, stable
nomenclature and volume of production. In series production specialized production
units are separated, specialized machines and workers are used. There is series
production for a product given and batch production for the semi-finished products
(assemblies, parts and blanks).
Production series includes a group of structurally identical products put into
production simultaneously or sequentially one after the other processed by
unchanging design and technological documentation.
The batch is a quantity of the same semi-finished products (assemblies, parts
and blanks) produced in a single workplace with single initial-final costs.
Depending on the scope of the nomenclature, the volume of production and the
numerical values of the coefficients characterizing the type of production, mass
production is subdivided into: small series, medium series and large series
production.
Small series production is characterized by small series output. It is similar to
single item production in terms of organizational, technological and economic
characteristics. The mass coefficient is less than 0.05 to 0.025 and the operation
coefficient is over 20 to 40 [1].
Medium series production is characterized by a smaller nomenclature of the
manufactured products in comparison with small series production and larger series
and batch size. Individual operations are performed on specialized machines with
high performance. The mass coefficient is below 0.1 to 0.05, and the operation
coefficient is above 10 to 20 [1].
Large series production is characterized by small nomenclature of
manufactured products, specialization in the production of uniform products in large
series. It is similar to mass production when using technical-economic indicators. The
mass coefficient is less than 1 to 0.1, and the operation coefficient is above 1 to 10
[1].
Mass production is characterized by a very limited nomenclature of products,
same products without a significant change in technology are manufactured for a long
period of time, it is possible manufacturing of only one type of products or semifinished products. The mass coefficient is less than infinity to 1 and the operation
coefficient above 0 to 1 [1], which means that for each workplace one operation is
carried out in the given period of time. There is a presence of large amounts of
uniform products, differentiation of closely specialized units for high degree of
specialization of workplace. Manufacturing operations are performed on specialized
purpose-equipped machines. Continuity and intensity of the manufacturing process
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can reach a maximum value. Production and economic indicators (productivity, cost,
quality, profitability, etc.) are the best possible.
Table 1 presents a comparative techno-economic characteristics of the types of
production [5].
Table 1
Comparative characteristics of the types of production
classification feature
product nomenclature

Type of production
Series

Single item

Mass
One or several
positions
continuous
production

unlimited

Limited by the series

repeatability ( regularity ) of
nomenclature

Non repeated

periodically repeated,
periodic batch

Specialization of workplaces
by operations performed

various
operations are
performed

recurring operations

One and the same
recurring operation

universal

universal and specific
(mixed)

specific

Technological

Technological and objective

objective

universal
high

universal
Semi-

specific
low

Type of equipment
Ways of arrangement of
equipment
Furnishing equipment
Qualification of key workers

Based on the degree of specialization each workplace can be considered
according to one of three types of production examined above: Workplace with a
single item production, workplace with series production and workplace with mass
production - depending on the number of operations attached. The type of production
can be defined as workplace, line section, department and company as a whole. In
industrial enterprises and their divisions all types of industries are met. Series and
mass production have higher production and better economic performance but not all
products can be mass produced. Manufacturing of certain products as well as meeting
the specific requirements of a client can only be organized within a single item
production and thus explains why there are all types of production in practice.
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МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТОВ С НЕВОЗВРАТНЫМ
ФИНАНСИРОВАНИЕМ
Методология внедрения различных типов проектов с невозвратным
финансированием является очень мало освещѐнным предметом в Молдавской
литературе, несмотря на то что проекты имеют значительное влияние на
социально-экономическое
развитие
страны.
Повышение
уровня
осведомлѐнности и осознания среди заинтересованных сторон, о важности
управления проектами для планирования, реализации, мониторинга и оценки
проектов, а так же, анализа текущей ситуации в отношении использования
грантов, привлеченных ими, является одним из императивов времени.
Можно констатировать что в Республике Молдова нормативно-правовая
база, которая определяет применения методологий управления проектами
является слабо развитой. Подавляющее большинство грантов предоставляются
двусторонними и многосторонними донорами в виде внешней помощи. Тем не
менее, с 2008 года были предприняты значительные шаги по оценке и
повышению воздействия, эффективности и результативности генерируемых
проектами ресурсов. Девятнадцатого января 2010 года Правительство
Республики Молдова утвердило Постановление №. 12, представив правила
институциональной базы и механизма координации внешней помощи [1].
Значение этого законодателиного акта состоит, в том числе, в
определении понятий, лежащих в основе управления проектов с невозвратным
финансированием. Постановление вносит в местное законодательство
определения таких понятий как грант, проект, донор, программа,
долговечность. В то же время текст документа ссылается на Национальную
Координационную Единицу которая отвечает за планирование, мониторинг и
оперативно-методологическую оценку, а также, за регистрацию и обеспечение
прозрачности
внешней помощи, предоставляемой Республике Молдова
сообществом доноров. Обозначив национальную институциональную
структуру и координационный механизм, а также внедрив ряд изменений в
существующую систему планирования и мониторинга менеджмента проектов
[2], в частности с внешним финансированием [3], были созданы основы
целостного подхода к у правлению данными проектами.
Роль внешней финансовой помощи в достижении приоритетов развития
страны была значительной в 2012 году. В общей сложности в 2012 году были
запущены 98 новых проектов с новыми обязательствами на сумму 206,6
миллионов евро в различных секторах, в соответствии с национальными
стратегиями развития [4, с.8].
Европейский союз является крупнейшим из множества партнеров по
развитию, которые были активны в Молдове. Другими основными донорами
являются Европейский Банк Реконструкции и Развития, Всемирный Банк,
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Правительство США, ООН, Швеция, Австрия, Швейцарская Конфедерация,
Федеративная Республика Германия.
Эффективное использование ресурсов, генерируемых проектом с
невозвратным финансированием, требует определения и анализа методологии
внедрения менеджмента проектов. Одно из определений методологии
относится к наиболее обобщѐнному подходу к познанию; наиболее
обобщѐнному методу [5, с. 626]. Логос означает логику, мышление и
согласованность. Другими словами, методология определяет научные
требования к человеческой деятельности. Управление проектами представляет
собой комплексную деятельность, которая включает в себя проектирование,
разработку, внедрение и другие мероприятий, связанные с феноменом
устойчивого развития. Проекты представляют собой большое разнообразие
форм и внедряемых областей. В то же время, одними из основных
особенностей проектов являются инновация и уникальность. Каждый проект
индивидуален. Однако, определение унифицированного и обобщѐнного
подхода для всех типов проектов, является сложной задачей и фактически
составляет теорию управления проектами. Эта теория нуждается в развитии и
углублении по типам проектов, путѐм разработки универсальных методик для
различных типов проектов.
Эти методологии имеют различную степень развития, в зависимости от
области
внедрения
проекта.
Например,
методология
управления
строительными проектами, находится на относительно высоком уровне,
благодаря поддержке отдельной системы нормативных и методических
документов. На начальном этапе находится методология проектов с
невозвратным финансированием.
Методология управления проекта с невозвратным финансированием
может быть основана на концепции «жизненного цикла проекта» или так
называемой «длительности жизни проекта». Жизненный цикл проекта можно
описать как последовательность этапов, которые проект преодолевает в
логическом порядке для достижения целей. Проекты имеют общие
особенности, которые могут быть формализованы в структурированный
процесс, который позволяет управлять ими более эффективно. Каждая фаза, как
правило может быть доведена до конца в логическом порядке, и каждый шаг
приносит результаты, которые обеспечивают отправную точку для следующего
этапа.
Методологию также можно рассматривать как процесс, который
фиксирует ряд мер и процедур для успешной реализации проекта. В контексте
управления проектами, методология чаще всего рассматривается вместе с
жизненным циклом проекта. По мнению некоторых авторов «Методология
представляет собой набор руководящих принципов, которые могут быть
адаптированы и применены к конкретной ситуации» [6, с.3-4]. В среде проекта,
эти руководящие принципы могли бы составлять список вещей, которые
следует сделать. Методология становится в этом контексте особым подходом,
предопределѐнными формами, и даже перечнями, используемыми на
протяжении жизненного цикла проекта. Итак, важно отметить, что формальная
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методология внедрения проекта должна управлять деятельностью членов
команды на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Независимо от своих целей, каждый проект проходит ряд фаз, которые
составляют его цикл, и соответственно методологии которые основаны на
«Project life cycle» (цикле жизни) можно считать универсальными. Некоторыми
примерами таких методологий, являются методологии приведеные в
соответствие с нормами, установленными Институтом управления проектами
(PMI), крупнейшей профессиональной организацией управления проектами,
созданной в 1969 году в США.
Одним из стандартов PMI, определивших развитие обобщѐнных подходов
к методологии управления проектами, является «Руководство к своду знаний по
управлению проектами», которое появилось уже в пятом издании в этом году
[7]. Этот стандарт поддержал появление и продвижение большего количества
методологий по внедрению управления проектами, определяя высокую степень
их развития и разнообразия. К ним относятся некоторые модели, которые
считаются легко адаптируемые к различным областям, размерам, числу
бенефициаров, партнеров, таким как «Методология Управления Проектами
123» (методология управления проектами, которая описывает подробно шаги и
мероприятия, необходимые для успешного выполнения проектов), а также
другие методологии, используемые некоторыми организациями (Six Sigma,
Agile Unified Process, SCRUM, Microsoft Solutions Framework).
Выбор неправильной методологии, или которая не основывается на
определенных условиях может вызвать увеличениес затрат, проблемы
коммуникации внутри команды, потери ресурсов и т.д.. Разработка и
использование методологии управления проектами является одним из
основных факторов, определяющих успех или неудачу проектов еще на стадии
их планирования. Роль и важность методологии должна быть понята всеми
заинтересованными сторонами, и это требует широкий спектр знаний, навыков
и тщательного планирования. В результате, правильность методологии
реализации проекта, в случае проектов с невозвратным финансированием,
должна быть определена на основании их влияния и результатов на каждом из
этапов жизненного цикла.
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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТОТАЛЬНОЮ ЯКІСТЮ В СТРАТЕГІЇ
ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Євроінтеграційні процеси в Україні та прагнення підприємств самостійно
вийти на міжнародний ринок потребують постійної роботи з підвищення якості
продукції. Стратегія експортоорієнтованих вітчизняних підприємств має
ґрунтуватися на тому, що якість є одночасно найефективнішим засобом
задоволення потреб споживачів і зменшення збитків виробництва. На
сучасному етапі економічна діяльність експортоорієнтованих вітчизняних
підприємств повинна забезпечувати випуск продукції, яка цілком відповідає
запитам іноземних споживачів, задовольняє потреби як окремого індивідуума,
так і цільової групи ринку в цілому, враховує потреби безпеки та здоров‘я
споживачів, відповідає вимогам чинних стандартів і технічних умов даної
держави, пропонує покупцю товар за конкурентними цінами їхнього ринку і
одночасно є економічно вигідною для самого підприємства.
Щодо торгівлі з Євросоюзом, то останніми роками на частку ЄС
припадало 22,5% зовнішньоторговельного обороту України. Структура
українського товарного експорту до ЄС складається переважно з
напівфабрикатів: відсоткове співвідношення виглядає таким чином:
неблагородні метали та вироби з них – 33,9%; текстиль – 16,6% (такий відсоток
маємо в основному за рахунок так званих ―давальницьких схем‖); хімічна
продукція – 11,6%; машини, устаткування й механізми – 5,1 %; решта – на інші
товари та послуги. Водночас частка України в зовнішньоторговельному обороті
ЄС незначна: на неї припадає менше 1% загальної торгівлі ЄС. Обсяги прямих
іноземних інвестицій країн ЄС в Україну також дуже малі, порівняно як з
іншими країнами Центральної та Східної Європи і не мають істотного значення
для національної економіки [1, с. 588].
Підприємства України внаслідок ринкової трансформації і лібералізації
зовнішньої торгівлі опинилася в жорсткому конкурентному середовищі.
Сучасні тенденції економічного розвитку засвідчують, що на світовий ринок
можуть успішно виходити тільки потужні транснаціональні компанії з
високоякісним товаром. Вітчизняним товаровиробникам важливо приділяти
особливу увагу розгляду вимог, інструментаріїв та механізмів щодо управління
якістю з акцентом на особливості формування та впровадження відповідних
систем згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2000.
Сучасне управління якістю продукції на основі системного підходу
ґрунтується на використанні статистичних методів. Вони є найважливішою
складовою комплексної системи контролю Total Quality Manaqement (TQM), що
суттєво допомагає вирішувати традиційні інженерні та виробничі проблеми
підприємства, полегшує обробку, аналіз та використання інформації, є засобом
поліпшення якості, ефективності виробництва й зменшення витрат.
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Іноземними вченими розроблені різні тактичні схеми щодо TQM підходу,
незалежно від того, що той має порівняно короткий період розвитку. Загалом,
тотальне управління якістю є хорошою управлінською практикою зарубіжних
компаній. Існують різні фундаментальні доктрини, які визначають філософію
тотальної якості. Успішні зарубіжні підприємства найчастіше використовують
підходи Едуарда Демінга, Джозефа Джурана, Філіпа Кросбі, Масаакі Імаї,
Файгенбаума та ін.
Основна теза Демінга базується на припущенні, що якщо підвищити
якість, то автоматично підвищиться ефективність виробництва. Головна роль
при цьому підході відводиться керівництву, якому треба розробити надійні
статистичні методи для вимірювання якості продукції на підприємстві.
Програма передбачає навчання і перепідготовку кадрів. Модель викладена в 14
принципах досягнення конкурентноздатності через якість [2, 35]:
1. Покращення якості продуктів (послуг) через впровадження нових
технологій і організація ресурсів по новому.
2. Нова філософія – висока якість є ключовою для зменшення видатків і
збільшення якості.
3. Якість повинна бути інтегрована в технологічний процес.
Відповідальність за якість несуть всі члени організації, незалежно від
технічних функцій працівників.
4. Менший список постачальників. Ніколи постачальників товару не
потрібно обирати на основі дешевої сировини. Вибір постачальників
повинен базуватися на принципах пов‘язаних з якістю товару.
5. Проблеми з якістю потрібно усувати по можливості як найшвидше,
починаючи з початку їх виникнення.
6. Надавати перевагу навчанню персоналу на робочому місці (on the job).
7. Керівники повинні бути більше тренерами, ніж власниками.
8. Ефективна співпраця в колективі. Співробітники повинні бути першими,
хто має розуміти проблеми в конкретній галузі.
9. Адекватні маркетингові комунікації.
10. Управління без пропагандистських лозунгів. Управління без популізму.
11. Управління здійснювати за допомогою стандартів, які відповідають
конкретному бізнес середовищу.
12. Управління через визначення мети діяльності. Формулювати потрібно від
6 до 12 цілей, які є основними і пріоритетними.
13. Адекватна програма навчання і освіти для персоналу. Навчання має бути
невід‘ємним процесом від виробничої діяльності, особливо якщо
застосовується по відношенню до новітньої технології.
14. Кожен в організації має бути відповідальним за процес і процеси мають
бути розділені.
Керівники підприємства не повинні ігнорувати думки нижчої ланки
персоналу, а керівництво має здійснювати дії як перша інстанція. Дж. Джуран
відзначає, що слабке планування управлінського персоналу призводить до
погіршення якості [3]. Основною тезою є те, що помилки треба ідентифікувати і
вирішувати першочергово. Для цього треба використовувати техніку аналізу
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методом Парето. Основний принцип цієї методики полягає у тому, що 80%
того, що було неправильним на 20% залежить від можливих причин. Тому,
основні зусилля необхідно зосередити на виявлення важливих причин (vital
few), які всі аналізують і ізолюють від тривіальної більшості (trivial many) в
пріоритетний ряд, для досягнення бажаного результату ефективності через
якість. Аналіз якості по методу Парето ставлять пріоритетним і фокусуються на
збільшення ресурсів, які мають вплив на результат.
Підхід Джурана розмежовує два виміри якості. Перший характеризується
якістю як властивість продукту чи послуги. Це включає надійність, термін
експлуатації, задоволення потреб споживача. Термін «TQM» Джуран відносить
до другого виміру. Другий вимір це є стратегія, культура і
цілісне
функціонування організації. В той же час Кросбі [4] ділить процедурний
характер управління тотальною якістю на 14 етапів. Вони можуть бути
підсумовані наступним чином:
 управління повинне забезпечити перехід до стандартів, що призводить до
нульових дефектів;
 якість визначається у відповідності до стандарту;
 проблеми дешевше вирішувати спочатку.
Підхід Масаакі Імаї [5, с.17] оснований на припущені, що 90% проблем
пов‘язані з процесом роботи персоналу. Цей прийом, безумовно, пов‘язаний з
системою успішного результату. Наприклад, це так званий Р-підхід чи
процесний підхід, який відрізняється від R-підходу (результативний підхід)
Фредеріка Тейлера. При Р-підході керівництво вивчає передбачувані
результати
і розділяє виробництво для окремих осіб. При R-підході
керівництво мотивує працівників для поліпшення процесів, що дає кращий
результат. Підхід Файгенбаума [6, с.97] підкреслює цілісність всієї організації.
Це визначає тотальний контроль за якістю. Ціла організація бере участь у
системності процесу. Це висока колективна відповідальний за якість. За його
оцінками витрати на контроль за якістю складає від 10% до 40% від річного
обороту організації. Сенс цієї стратегії полягає в мотивації управлінського
персоналу та вимірювання витрат на забезпечення якості та визначення
прибутковості підприємства.
Відсутність кореляції між прибутковістю і TQM викликає труднощі при
її реалізації. Удосконалення моделі має багато аспектів, які можуть бути
згруповані в дві категорії: якість на етапі проектування та якість за умов
дотримання технологічного процесу. Щоб визначити різницю між ними,
використовують таке визначення якості – «якісним продуктом є той, який
задовольняє очікування споживачів». Відповідно, якість проектування є мірою
до якого рівня продукти, послуги можуть задовольнити потреби споживачів.
На цій основі розробляються стандарти для нових процесів чи продуктів. На
практиці існує шість можливих підходів до TQM моделі.
Всі ці підходи можуть працювати і діяти якщо є потужна мотивація для
TQM. Використання міжнародних стандартів є важливим чинником для
успішної діяльності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках.
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РИСКООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ В СИСТЕМЕ РИСКМЕНЕДЖМЕНТА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА
Страховой рынок Казахстана является одним из наиболее динамично
развивающихся в странах СНГ. Однако, объем собственного капитала
страховых компаний в настоящее время не позволяет и даже ограничивает их
возможности по покрытию крупных рисков интенсивно растущего рынка.
Более того, традиционная форма коммерческого страхования, принятая в
Республике Казахстан, не полностью отвечает требованиям развивающегося
реального сектора экономики.
Казахстанские специалисты в системе риск-менеджмента страховых
компаний называют следующие недостатки:
1) Низкий уровень развития системы управления страховыми рисками в
компаниях. Система управления страховыми рисками в стране развивается и
этому уделяется большое внимание. Следует отметить, что данная система не
работает в страховых компаниях Казахстана на том уровне, на котором они
действуют в Западной Европе. Отечественные компании стран еще не перешли
к комплексному анализу рисков, ввиду того, что они оценивают риски по
отдельным операциям.
2) Основным риском является аффилированность страховых компаний с
банками, при которой банк страхует свои заемные операции в страховой
компании конгломератате, повышая качество кредитного портфеля, при этом
риски остаются в группе. Следует отметить, что казахстанский надзорный
орган одновременно наблюдает за всеми секторами финансового рынка. К
примеру, в России сфера регулирующих органов разделена, а казахстанский
надзорный орган видит такие проблемы, как концентрация рисков внутри
одной финансовой группы.
3) Основной доход казахстанские страховщики получают именно от
страховой деятельности, при этом доход от инвестиционной деятельности
занимает незначительную долю, в то же время как в развитых странах имеет
место обратная ситуация. Это происходит потому, что сейчас страховой рынок
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Казахстана развивается и имеет место отсутствия высокого уровня
конкуренции, как в Западной Европе.
В процессе управления рисками невозможно учесть и предугадать
возможные причины проявления риска в страховых компаниях. Это связано с
неполнотой информации о среде управления. Поэтому всегда существуют
рискообразующие факторы, оказывающее негативное влияние на деятельность
страховых компаний. На рис. 1 приведена обобщенная схема взаимодействия
страховой компании с внешней и внутренней средой.
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Рис. 1. Обобщенная схема взаимодействия страховой компании с внешней и
внутренней средой
Примечание – cоставлено автором

Факторы страхового риска можно разделить на внешние и внутренние.
К внешним для страховой компании можно отнести факторы,
обусловленные причинами, не связанными непосредственно с деятельностью
самой компании. Источники их возникновения кроятся во внешней по
отношению к рассматриваемой компании среде.
Внутренними назовем факторы риска, возникновение которых
обусловлено или порождается деятельностью самих страховых компаний.
Рассмотрим факторы внешней среды более подробно.
Политико-правовой фактор страхового риска:
- вступление Казахстана в ВТО, приведет к активизации деятельности
иностранных страховых компаний, качество услуг которых превышают
отечественные. Между тем, в марте 2004 года в Послании Президента
Республики
Казахстан
Нурсултана
Назарбаева
к
народу
«К
конкурентоспособному Казахстану, к конкурентоспособной экономике,
конкурентоспособной нации!» были поставлены стратегические задачи
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достижения европейских стандартов в социальной и экономической сферах.
«Казахстан должен в кратчайшие сроки перенять почти вековой опыт Запада по
управлению качеством продукции (услуг)» – эти слова Главы государства
определили путь, по которому сегодня развиваются базовые составляющие
экономики Республики Казахстан [1];
- деятельность зарубежных страховых компаний на территории
Казахстана. Деятельность страховых компаний – нерезидентов несет большие
риски для населения и при заключении договоров страхования жизни со
страховыми рисками организациями - нерезидентами граждане Республики
Казахстан не имеют никаких гарантий исполнения указанными страховыми
компаниями принятых на себя обязательств [2].
Экономический фактор страхового риска:
- инфляция, изменение цен, колебание валютного курса и т.д.;
- низкий уровень доходов отдельных групп населения и отсутствие
экономических стимулов для их участия в долгосрочном личном страховании.
В настоящее время страхование воспринимается гражданами как
дополнительный налог, но не как инструмент защиты от неблагоприятных и
непредвиденных событий. Данный фактор тормозит развитие страхового
рынка, особенно розничное страхование.
Социально-культурный фактор страхового риска:
- отсутствие доверия со стороны населения к страхованию, являющееся
следствием громких скандалов, связанных с «финансовыми пирамидами», а
также обесцениванием страховых сумм по договорам, заключенным
Госстрахом СССР; низкая страховая культура населения, неуверенность
потенциальных страхователей в будущем.
Как показали результаты социологического исследования «Отношение к
страховому риску» большинство мужчин и женщин в равной степени выразили
положительное отношение к деятельности страховых компаний. При
возрастных характеристиках от 30 до 45 лет мужчины на 30 % более склонны
к рискам, нежели женщины. Такой результат полностью соответствует выводам
западных ученых – экономистов. С возрастом люди становятся все менее
подверженными к риску. Мужское и женское население свыше 70 лет
выразили отрицательное отношение к деятельности страховых компаний, у
первых это цифра составляет 83 %, у вторых 70% . В возрасте от 46 до 55 лет
52 % женщин считают себя склонными к риску, и 48 % мужчин характеризуют
свое отношение как нейтральное. В возрастной категории от 56 до 70 лет
большинство мужчин и женщин считают свое отношение к риску как не
склонное, столько же в возрастной категории старше 70 лет [3].
Экологические факторы страхового риска:
- неблагоприятная экологическая обстановка создает увеличение риска
при страховании экологии, предприятий, занимающихся загрязняющейся
деятельностью.
Большинство
предприятий
перерабатывающего
и
энергетического комплексов имеет несовершенную технологию, морально и
физически изношенные основные производственные фонды, что способствует
увеличению количества вредных выбросов [4].
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Природно-техногенные факторы страхового риска:
- резко континентальный климат влияет на степень риска при
страховании растениеводства и других рисков, связанных со стихийными
бедствиями (аварии и катастрофы);
Проблемы в области предотвращения техногенных аварий и катастроф
можно условно подразделить на пять взаимосвязанных проблемных блоков, в
число которых входят: геоэкономический, нормативно-управленческий;
научно-технический, зональный и социально-политический [5].
К внутренним рискообразующим факторам: убытки вследствие форсмажорных
обстоятельств,
неправильной и неточной информации;
непрофессионализм кадров, напряженность в коллективе, текучесть кадров;
неправильный выбор с точки зрения достижения поставленных целей
маркетинговой стратегии, отставание от конкурентов; катастрофический риск;
риск андеррайтинга.
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Зиявитдинова Н.М., к.э.н.;
Пшеничникова С.В., старший преподаватель
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара,
Республика Узбекистан
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Конкурентоспособности национальной экономики в современном мире во
многом определяется способностью промышленного производства вводить
новшества и модернизироваться. Действительно, промышленность и сегодня
остается ведущим производителем товаров инвестиционного и личного
потребления, главным плательщиком налогов в государственный бюджет. От
уровня ее развития зависят темпы научно-технического обновления, рост
производительности труда в других сферах и отраслях, уровень благосостояния
населения.
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Конкурентоспособность представляет собой сложную многоаспектную и
многоуровневую категорию, органически присущую рыночной системе
ведения хозяйства. Прагматический аспект адекватных представлений о
содержании этой категории определяется тем, насколько набор ее
смыслообразующих признаков может быть использован в качестве основы при
разработке методов и средств решения практических задач, связанных с
достижением заданного уровня конкурентоспособности.
Современные определения национальной конкурентоспособности,
принятые рядом официальных организаций, по существу согласуются с теорией
М. Портера, отражая при этом новый этап эволюции понятия конкурентного
преимущества. Общее определение конкурентоспособности, принятое в ОЭСР,
гласит: конкурентоспособность – это способность компаний, отраслей,
регионов и наций создавать сравнительно высокий уровень доходов и
заработной платы, оставаясь открытыми для международной конкуренции.
Аналогичного мнения придерживаются и известные американские
учѐные Д. Доллар и Э. Вульф, утверждающие, что конкурентоспособной
является страна, сочетающая преуспевание в международной торговле на базе
высокой технологии и производительности с высокими доходами и заработной
платой [1].
На динамический аспект конкуренции впервые обратил внимание М.
Данн, по мнению которого важнейшим свойством конкурентоспособности
является ее изменение во времени [2]. Под конкурентоспособностью он
понимает гибкость, с которой национальная экономика способна предвидеть
структурные изменения и адаптироваться к ним.
Как мы видим, почти во всех определениях непременной
характеристикой конкурентоспособности страны являются высокий уровень
жизни и производительности использования располагаемых факторов
производства.
При
этом,
рассматривая
сравнительный
уровень
конкурентоспособности промышленного производства различных стран мира
(табл. 1) можно убедиться, что лидирующие позиции в рейтинге не всегда
зависят от размеров территории, наличия природных богатств и
принадлежности страны к той или иной группе стран по уровню социальноэкономического развития. Так, новые индустриальные страны, не
отличающиеся размерами территорий, запасами естественных ресурсов и еще
недавно пребывающие в состоянии крайней отсталости, занимают,
соответственно 3-е (Сингапур) и 6-е (Гонконг) место в рейтинге. В то время
как из числа государств большой семерки (кроме США) только 9-ое место
принадлежит Канаде, а Италия оказалась практически в конце списка, занимая
32-е место из 49.
Если абстрагироваться от возможных погрешностей методики расчета и
положится на авторитет международной аналитической службы, то мы должны
прийти к выводу о том, что конкурентоспособность зависит не столько от
размеров потенциала страны, сколько от способности удовлетворить
конкретную рыночную потребность, а также от способности оперативно и
гибко среагировать на изменение этой потребности.
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Таблица 1
Рейтинг некоторых стран мира по уровню конкурентоспособности
общественного производства (фрагмент)

Источник: http://www.unido.org/

Обобщѐнный
показатель
конкурентоспособности
отражает
эффективность функционирования не только хозяйственной системы, но и
многих других блоков – правового, политического, социального и др., то есть
эффективность всей целостной хозяйственной системы страны. Уместно
отметить, что проект по проблемам национальной конкурентоспособности,
осуществляемый в рамках
Всемирного экономического форума (ВЭФ),
рассматривает около 200 показателей, определяющих конкурентоспособность
отдельных стран. Важно также подчеркнуть, что о повышении
конкурентоспособности можно говорить только по отношению к странам с
устойчиво развивающейся экономикой, где сохраняется внутренний баланс
социальных и политических сил.
Важной обобщающей характеристикой конкурентоспособности страны
может служить показатель валового внутреннего продукта (ВВП) на душу
населения. Динамика и изменение соотношений между странами по этому
показателю в определенной мере отражают сравнительную эффективность
функционирования хозяйственной системы и рост благосостояния страны. При
анализе
сравнительной
конкурентоспособности
на
макроуровне
прослеживается жесткая зависимость двух показателей: чем больше душевой
доход, тем больше индекс конкурентоспособности и тем выше мировой
рейтинг страны.
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Конкурентоспособность на микроуровне имеет общие черты и в
определенной степени зависит от конкурентоспособности макроэкономической
системы, но в то же время может не совпадать с последней. Встречается
определение конкурентоспособности предприятия как его способности вести
успешную конкурентную борьбу и эффективно противостоять своим
конкурентам.
Иными
словами,
конкурентоспособность
предприятия
предполагает наличие у него сравнительных конкурентных преимуществ по
отношению к другим предприятиям и организациям, действующим на том же
рынке. Следовательно, конкурентоспособность организации как таковая
определяется только относительно другой организации и не может быть
величиной постоянной, поскольку зависит от объекта сравнения и конкретного
рыночного пространства.
Подводя
итог
анализу
содержательной
стороны
понятия
«конкурентоспособность», можно сделать несколько основополагающих
выводов:
1. Конкурентоспособность – это явление, органически присущее
рыночной системе ведения хозяйства, при котором одни производители в силу
наличия некоторых ключевых преимуществ перед другими производителями
обладают способностью наилучшим образом удовлетворить потребности рынка
и тем самым достигают на нем господствующего положения.
2. Поскольку конкурентоспособность может быть определена только в
результате сравнения возможностей отдельных производителей, она
относительна и зависит от того, с каким производителем на каком рынке
происходит сравнение. Вместе с тем производитель или товар могут обладать
неоспоримыми конкурентными преимуществами, независимо от того, на каком
рынке они представлены. Отсюда, по нашему мнению, выводится
представление об абсолютной и относительной конкурентоспособности.
3. Конкурентоспособность обладает внутренней иерархией, т.е.
проявляется через взаимодействие различных уровней локализации – от уровня
отдельного продукта (услуги) или производственного процесса до уровня
национальной экономической системы и мирового хозяйства.
Так, национальная конкурентоспособность во многом определяется
конкурентоспособностью отдельных компаний внутри страны.
4. В числе ключевых предпосылок, обеспечивающих тот или иной
уровень
конкурентоспособности
можно
выделить
наделѐнность
производителей факторами производства, а также качество, цена и уровень
использования последних. При этом сами факторы производства делятся на две
различные по значимости группы – основные или данные от природы (земля,
климат, минеральные ресурсы, население и т.д.) и развитые, формируемые в
результате
человеческой
деятельности
(капитал,
технологии,
квалифицированная рабочая сила и т. д.).
5. Значимость конкурентных преимуществ ограничена во времени. По
мере распространения и освоения передового опыта снижается уровень
дополнительного дохода, который эти преимущества способны приносить. Для
сохранения
достигнутого
уровня
конкурентоспособности
процесс
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формирования преимуществ должен стать непрерывным. Причем сроки
разработки и внедрения инноваций должны соответствовать темпам диффузии
нововведений.
6. Конкурентоспособность представляет собой обобщающий критерий
эффективности функционирования предприятия, поскольку от достигнутого
уровня конкурентоспособности в решающей степени зависят возможности его
выживания и развития.
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Іваницька Т.Є.
аспірант, асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом
підприємства
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,
м. Дніпропетровськ
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ БУДІВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЛОГІСТИЧНИМ ПІДХОДОМ
В рамках цього дослідження було побудовано залежність узагальнюючих
показників, що характеризують ефективність управління певним видом
ресурсів за логістичним підходом будівельних підприємств, від факторів, що на
них впливають. При цьому, в ролі факторів виступають показники, які
пропонується застосовувати автором для оцінки використання даного виду
ресурсів за логістичними критеріями кількості, якості, часу та витрат.
Для матеріальних ресурсів узагальнюючим показником, що характеризує
ефективність використання даного виду ресурсів за логістичним підходом, є
коефіцієнт зростання матеріаловіддачі ( YM ), факторами, що на нього впливають
– коефіцієнт забезпеченості матеріалами ( X M 1 ), рівень якості матеріалів ( X M 2 ),
коефіцієнт своєчасності поставок ( X M 3 ) та коефіцієнт зміни матеріальних
витрат ( X M 4 ).
За всіма переліченими показниками для п‘яти будівельних підприємств
Дніпропетровської області було забрано статистичні дані за 2008-2012 роки
поквартально, на основі яких і було побудовано економетричні залежності
узагальнюючого показника ефективності управління матеріальними ресурсами
від оціночних показників за логістичними критеріями.
Однорідність узагальнюючого показника та факторів, що впливають на
нього, на основі розрахунку коефіцієнтів варіації, які наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Коефіцієнти варіації за показниками, що характеризують ефективність
управління матеріальними ресурсами за логістичним підходом
Показники
П-во № 1
Коефіцієнт
зростання
20,408
матеріаловіддачі
Коефіцієнт
забезпеченості
15,907
матеріалами
Рівень якості матеріалів
1,520
Коефіцієнт
своєчасності
0,814
поставок
Коефіцієнт зміни матеріальних
16,122
витрат

П-во № 2

П-во № 3

П-во № 4

П-во № 5

14,826

14,154

1,922

19,323

11,772

2,942

4,066

9,474

2,812

1,414

1,472

2,656

1,784

2,568

4,969

2,927

32,678

17,677

4,242

21,577

Як видно з даних табл. 1, коефіцієнти варіації за всіма показниками,
включеними в економетричну модель, є меншими за 33%, що свідчить про
однорідність даних за досліджуваний проміжок часу.
Для трудових ресурсів узагальнюючим показником, що характеризує
ефективність використання даного виду ресурсів за логістичним підходом, є
коефіцієнт зростання зарплатовіддачі ( YT ), факторами, що на нього впливають –
коефіцієнт забезпеченості трудовими ресурсами ( X T 1 ), коефіцієнт відповідності
кваліфікації працівників кваліфікації робіт ( X T 2 ), коефіцієнт явок на роботу
( X T 3 ) та коефіцієнт зміни витрат на персонал ( X T 4 ).
За всіма переліченими показниками для п‘яти будівельних підприємств
Дніпропетровської області було забрано статистичні дані за 2008-2012 роки
поквартально, на основі яких і було побудовано економетричні залежності
узагальнюючого показника ефективності управління трудовими ресурсами від
оціночних показників за логістичними критеріями.
Однорідність узагальнюючого показника та факторів, що впливають на
нього, на основі розрахунку коефіцієнтів варіації, які наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Коефіцієнти варіації за показниками, що характеризують ефективність
управління трудовими ресурсами за логістичним підходом
Показники
П-во № 1
Коефіцієнт
зростання
19,032
зарплатовіддачі
Коефіцієнт
забезпеченості
10,099
трудовими ресурсами
Коефіцієнт
відповідності
кваліфікації
працівників
8,298
кваліфікації робіт
Коефіцієнт явок на роботу
25,063
Коефіцієнт зміни витрат на
32,176
персонал

П-во № 2

П-во № 3

П-во № 4

П-во № 5

6,969

9,270

1,447

28,803

10,662

1,367

2,327

2,875

3,863

1,070

2,565

21,038

4,908

0,857

5,397

6,187

7,009

9,485

2,136

5,406
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Як видно з даних табл. 2, коефіцієнти варіації за всіма показниками,
включеними в економетричну модель, є меншими за 33%, що свідчить про
однорідність даних за досліджуваний проміжок часу.
Для фінансових ресурсів узагальнюючим показником, що характеризує
ефективність використання даного виду ресурсів за логістичним підходом, є
коефіцієнт зміни оборотності оборотних засобів ( YF ), факторами, що на нього
впливають – коефіцієнт забезпеченості фінансовими ресурсами ( X F1 ),
коефіцієнт зміни коефіцієнту автономії ( X F 2 ), коефіцієнт платіжної дисципліни
( X F 3 ) та коефіцієнт зміни витрат на банківське обслуговування ( X F 4 ).
За всіма переліченими показниками для п‘яти будівельних підприємств
Дніпропетровської області було забрано статистичні дані за 2008-2012 роки
поквартально, на основі яких і було побудовано економетричні залежності
узагальнюючого показника ефективності управління фінансовими ресурсами
від оціночних показників за логістичними критеріями.
Однорідність узагальнюючого показника та факторів, що впливають на
нього, на основі розрахунку коефіцієнтів варіації, які наведені в табл. 3.
Таблиця 3
Коефіцієнти варіації за показниками, що характеризують ефективність
управління фінансовими ресурсами за логістичним підходом
Показники
Коефіцієнт зміни оборотності
оборотних засобів
Коефіцієнт
забезпеченості
фінансовими ресурсами
Коефіцієнт зміни показника
автономії
Коефіцієнт
платіжної
дисципліни
Коефіцієнт зміни витрат на
банківське обслуговування

П-во № 1

П-во № 2

П-во № 3

П-во № 4

П-во № 5

14,691

24,229

32,005

12,602

32,331

21,341

13,606

16,141

10,757

16,826

20,163

11,949

10,781

22,408

12,843

9,756

10,184

9,756

9,835

9,891

21,787

18,077

11,147

10,908

13,908

Як видно з даних табл. 3, коефіцієнти варіації за всіма показниками,
включеними в економетричну модель, є меншими за 33%, що свідчить про
однорідність даних за досліджуваний проміжок часу.
Для основних засобів узагальнюючим показником, що характеризує
ефективність використання даного виду ресурсів за логістичним підходом, є
коефіцієнт зміни фондовіддачі ( YO ), факторами, що на нього впливають –
коефіцієнт забезпеченості основними засобами ( X O1 ), коефіцієнт інтенсивного
завантаження ( X O 2 ),
коефіцієнт екстенсивного завантаження ( X O3 ) та
коефіцієнт зміни витрат на утримання та експлуатацію обладнання ( X O 4 ).
За всіма переліченими показниками для п‘яти будівельних підприємств
Дніпропетровської області було забрано статистичні дані за 2008-2012 роки
поквартально, на основі яких і було побудовано економетричні залежності
узагальнюючого показника ефективності управління основними засобами від
оціночних показників за логістичними критеріями.
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Однорідність узагальнюючого показника та факторів, що впливають на
нього, на основі розрахунку коефіцієнтів варіації, які наведені в табл. 4.
Таблиця 4
Коефіцієнти варіації за показниками, що характеризують ефективність
управління основними засобами за логістичним підходом
Показники
Коефіцієнт зміни фондовіддачі
Коефіцієнт
забезпеченості
основними засобами
Коефіцієнт
інтенсивного
завантаження
Коефіцієнт
екстенсивного
завантаження
Коефіцієнт зміни витрат на
експлуатацію та утримання
обладнання

П-во № 1
25,969

П-во № 2
25,327

П-во № 3
16,736

П-во № 4
14,678

П-во № 5
28,701

14,498

31,527

9,622

21,321

9,838

27,296

11,784

10,133

11,297

14,698

16,699

19,863

11,378

12,236

11,067

8,153

25,806

10,878

10,240

6,868

Як видно з даних табл. 4, коефіцієнти варіації за всіма показниками,
включеними в економетричну модель, є меншими за 33%, що свідчить про
однорідність даних за досліджуваний проміжок часу.
Для інформаційних ресурсів узагальнюючим показником, що
характеризує ефективність використання даного виду ресурсів за логістичним
підходом, є коефіцієнт зростання доходу на грн. витрат на інформаційне
забезпечення ( YI ), факторами, що на нього впливають – достатність інформації
( X I 1 ), достовірність інформації ( X I 2 ),
своєчасність інформації ( X I 3 ) та
коефіцієнт зміни витрат на на інформаційне забезпечення ( X I 4 ).
За всіма переліченими показниками для п‘яти будівельних підприємств
Дніпропетровської області було забрано статистичні дані за 2008-2012 роки
поквартально, на основі яких і було побудовано економетричні залежності
узагальнюючого показника ефективності управління інформаційними
ресурсами від оціночних показників за логістичними критеріями.
Однорідність узагальнюючого показника та факторів, що впливають на
нього, на основі розрахунку коефіцієнтів варіації, які наведені в табл. 5.
Таблиця 5
Коефіцієнти варіації за показниками, що характеризують ефективність
управління інформаційними ресурсами за логістичним підходом
Показники
П-во № 1
Коефіцієнт зростання доходу на
грн. витрат на інформаційне
22,921
забезпечення
Достатність інформації
30,214
Достовірність інформації
22,905
Своєчасність інформації
24,084
Коефіцієнт зміни витрат на на
9,179
інформаційне забезпечення

П-во № 2

П-во № 3

П-во № 4

П-во № 5

26,560

21,237

18,469

10,153

23,395
25,407
24,715

23,325
24,717
18,931

16,830
30,937
19,996

14,279
8,457
11,670

18,988

22,768

31,169

8,873
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Як видно з даних табл. 5, коефіцієнти варіації за всіма показниками,
включеними в економетричну модель, є меншими за 33%, що свідчить про
однорідність даних за досліджуваний проміжок часу.
Узагальнюючі
показники
ефективності
управління
повинні
забезпечувати взаємозв'язок критерію і системи конкретних показників
ефективності управління; визначати рівень ефективності використання всіх
видів ресурсів; забезпечувати вимірювання ефективності управління на різних
рівнях; стимулювати мобілізацію внутрішньовиробничих резервів підвищення
ефективності управління.
Кондратенко Н.О.
д.е.н., доцент
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
РОЛЬ ЛОГІСТИКИ У МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
В умовах підвищення своєї самостійності підприємства самі відповідають
за необхідний перелік, кількість та якість ресурсів, потрібних для прискореного
переходу на нові види продукції, зняття з виробництва застарілої, а також для
відповідного розвитку (скорочення) окремих функціональних підсистем
підприємства. Згідно з цим підприємство визначає поточні та перспективні
потреби в ресурсах, а також передбачає необхідні заходи щодо їх забезпечення.
Комплексний підхід, що вивчає повний цикл кругообігу матеріальних
ресурсів, показав, що облік матеріальних ресурсів не по кожній позиції, а у
вигляді комплекту ресурсів, необхідних для кожного виду виробів, дозволяє
оптимізувати організацію руху матеріальних потоків.
Матеріально-технічне забезпечення підприємств спрямоване на
забезпечення скорочення витрат виробництва й створення умов для
безперебійного процесу виробництва. Воно припускає рішення наступних
завдань:
 забезпечення доставки матеріалів на кожне робоче місце;
 підтримка запасів підприємства на оптимальному рівні.
Рішення цих завдань вимагає застосування логістичних підходів для
ефективного матеріально-технічного постачання підприємства.
Логістика охоплює всі види діяльності по переміщенню матеріальних
ресурсів у часі й у просторі. Функції логістики реалізуються на всіх стадіях
виробництва й руху матеріальних ресурсів. Тому розділяють логістику
виробництва, постачання й збуту. Логістика постачання й збуту охоплює не
питання внутрівиробничого переміщення матеріалів, а значною мірою рух
матеріальних ресурсів поза підприємством. Тому функції логістики тісно
переплітаються з іншими функціями по забезпеченню руху матеріальних
потоків. Логістика виконує комплексну функцію і являє собою самостійну
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область, що охоплює проблеми фізичного переміщення матеріальних ресурсів у
часі й у просторі на всіх стадіях діяльності підприємства [1].
Організація матеріально-технічного забезпечення передбачає організацію
системи забезпечення виробничого підприємства матеріально-технічними
ресурсами й організацію його власної служби матеріально-технічного
забезпечення. Кожна організаційна структура матеріально-технічного
забезпечення промислового підприємства має в складі інфраструктуру процесу
організації постачання й організаційну структуру керування матеріальнотехнічним забезпеченням. Розглянемо кожну із цих складових.
Інфраструктура матеріально-технічного забезпечення включає наступні
підрозділи:
складського
господарства,
транспортного
господарства,
заготівельного господарства. На окремих підприємствах можуть бути також
підрозділи по переробці відходів виробництва й тарного господарства.
В основу визначення організаційної структури керування матеріальнотехнічним забезпеченням (МТЗ) повинні бути покладені принципи, які
забезпечують весь спектр функцій керування сукупністю підрозділів. Це
насамперед: малоланковість в управлінні, гнучкість, ефективна система зв'язку,
принцип єдиноначальності й чітке розмежування функцій.
Існують три форми організації управління матеріально-технічним
забезпеченням: централізована, децентралізована й змішана. Централізована
система управління передбачає зосередження функцій у межах єдиної служби
МТЗ, що обумовлена наступними факторами: територіальною цілісністю
підприємства, виробничою єдністю підприємства й вузькою номенклатурою
споживаних матеріалів.
Децентралізована система управління передбачає розосередження
функцій, що обумовлено територіальною роз'єднаністю підприємства,
виробничою самостійністю підрозділів й широкою номенклатурою матеріалів.
Змішана система матеріально-технічного забезпечення поєднує обидві
наведені вище структури.
На промислових підприємствах існують різні схеми організаційної
побудови служби МТЗ. Систематизація цих структур дозволяє виділити
найбільш типові: функціональна, по товарному принципу й комбінована.
Функціональна структура управління МТЗ передбачає спеціалізацію
окремих підрозділів на виконання конкретних функцій. Така структура
прийнятна в основному для підприємств із одиничним і дрібносерійним типом
виробництва, щодо вузької номенклатури й невеликими обсягами споживаних
матеріалів.
Структура управління по товарному принципу передбачає спеціалізацію
окремих підрозділів служби МТЗ на виконання всього комплексу робіт із
забезпечення підприємства певними видами матеріальних ресурсів. Товарна
спеціалізація окремих підрозділів служби МТЗ передбачає виконання всього
комплексу функцій по забезпеченню підприємства певними видами
матеріальних ресурсів. Товарна спеціалізація характерна для підприємств із
багатосерійним і масовим типом виробництва, щодо широкої номенклатури й
більшими обсягами споживаних матеріалів і продукції, що випускається [2].
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Комбінована структура керування МТЗ передбачає певні підрозділи
підприємства, у яких весь спектр функцій здійснюють закріплені за ними групи
фахівців з матеріальних ресурсів, а також здійснюються всі функції
зовнішнього ресурсозабезпечения.
Інші структурні підрозділи, такі, як відділ головного механіка, відділ
головного енергетика й т.д., здійснюють всі функції внутрівиробничого
переміщення в частині закріплених за ними матеріалів у силу спеціалізації цих
підрозділів.
Складське господарство, як правило, спеціалізовано по видах матеріалів і
перебуває під централізованим або децентралізованим керуванням у загальній
системі функціональних зв'язків з іншими підрозділами промислового
підприємства.
Логістична організація виробничих процесів, як напрямок розвитку
виробничих систем, припускає зменшення невпорядкованості, розмаїтості й
невизначеності в русі предметів праці, як у просторі, так і в часі. Насамперед,
рух предметів праці повинне бути впорядковане в просторі.
Невпорядкованість руху предметів праці в непотоковому виробництві,
наприклад машинобудівних підприємств, є результатом недооцінки важливості
уніфікації й типізації індивідуальних технологічних маршрутів виготовлення
деталей. Майже на всіх механооброблюючих ділянках машинобудівних
підприємств кожна партія деталей рухається у виробництві по своєму
індивідуальному маршруті. Накладення маршрутів руху деталей на планування
механооброблюючої ділянки відтворить картину хаотичного руху деталей з
поверненнями й з петлями по робочих місцях кожної ділянки. Упорядкувати
цей рух деталей можна тільки за рахунок організації їхній односпрямованого
руху.
Односпрямований рух предметів праці в просторі організується
відповідно
до
принципів
організація
виробництва
(спеціалізація,
стандартизація, прямоточність) і проектується у вигляді типової схеми руху
предметів праці у виробництві.
Традиційна організація виробничої діяльності на підприємства
здійснюється на рівні окремих стадій виробництва й часткових процесів.
Логістика дозволяє розширити область організації виробництва, включивши в
неї не тільки процеси перетворення матеріальних ресурсів, але і їхньої закупівлі
й розподілу, тобто перейти від організації виробничих процесів до організації
матеріальних потоків і виконанню замовлень. Такий перехід дозволяє створити
замкнуту систему формування й керування матеріальним потоком і забезпечити
просування матеріалів від конкретного джерела до споживача в процесі
виконання замовлення.
Сукупність технічних засобів, що створює можливість потоку матеріалів,
і розташування виробничих ділянок і складів (накопичувачів) стосовно неї,
виражене системою стійких зв'язків, являє собою форму організації руху
матеріальних потоків. Розрізняють три виду організації руху матеріалів:
накопичувальну, транспортно-накопичувальну, «нульового запасу».
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Форма «нульового запасу» припускає підтримку мінімального запасу на
кожній технологічній стадії, заснована на сполученні системи «проміжний
склад - резервний накопичувач» і методу регулювання запасами «Канбан». На
відміну від традиційного виробництва, у якому склад є місцем зберігання
матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів, у системі «нульового запасу» він
служить для проміжного зберігання матеріалів, деталей і вузлів, які не можуть
бути поставлені й виготовлені точно в строк. Такі склади створюються на
кожному з етапів руху матеріалів: закупівля, виробництво, збут продукції і є
засобом централізованого планування виробництва на рівні підприємства.
Відзначені умови виробництва дозволяють звести до «нуля» запас матеріалів на
всіх стадіях їхнього руху. Дана форма організація переміщення матеріалів, на
відміну від розглянутих вище, забезпечує, з одного боку, орієнтацію
підприємства на запити ринку (споживача), з іншого боку - мінімальний
нормативний виробничий запас. Однак використання її на вітчизняних
підприємствах утруднено через відсутність стійкої системи постачання
виробництва необхідними матеріалами, низького рівня комп'ютеризація
керування ходом виробництва.
Іншою проблемою організації матеріальних потоків є переміщення
матеріалів. Переміщення служить однією з важливих умов виробництва,
оскільки дозволяє поєднувати окремі стадії виробничого процесу. Раціональна
організація матеріальних потоків можлива у випадку використання наступних
основних правил:
 досягнення найкоротшого шляху; найкращої є така організація вантажних
потоків, що забезпечує найбільш короткі шляхи переміщення матеріалів
між окремими операціями;
 безперервності руху; транспортування матеріалів необхідно організувати
так, щоб зменшити втрати часу в кінцевих пунктах транспортування;
 прямоточність; означає таку організацію переміщення матеріалів, що
дозволяє скоротити зустрічні перевезення й зменшити число перехресть,
що створюють затори;
 ефективність перевезень; припускає організацію переміщення корисних
вантажів в обох напрямках, а такі скорочення витрат часу на короткі
пробіги шляхом зміни швидкості транспортування й маршрутів.
Поряд із проблемами вибору раціональних маршрутів перевезення й
транспортних засобів важливе значення мають і питання, пов'язані з
переміщенням матеріальних запасів. Від системи матеріальних потоків
залежить виконання функцій, що лежать в основі виробничого процесу:
одержання матеріалів і їхнє сортування, створення запасів, зборка й ін.
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ІНТЕРПРЕТАТИВНИЙ ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ
Аналіз соціальних мереж (social network analysis) є науково активним
напрямком у західній соціології. Інтерес дослідників до цього напрямку
пов'язаний із тим, що він надає новий набір пояснювальних моделей і
аналітичних інструментальних засобів, які знаходяться поза рамками звичайних
кількісних методів. При цьому в даній області накопичено багатий
математичний апарат, що дозволяє будувати досить складні моделі соціальних
взаємодій, що описують практично будь-які соціальні системи [1].
За сучасних умовах розвитку інформаційних технологій все більшої
популярності здобуває цифровий маркетинг – просування брендів з
використанням всіх цифрових каналів, до яких належать телебачення, радіо,
Інтернет, мобільний телефон та інші засоби соціальної комунікації. З огляду на
існуючу тенденцію зменшення чутливості споживачів до комунікаційних
заходів підприємств через традиційні медіа-канали, такі, як радіо та
телебачення, а також постійне зростання уваги населення до соціальних
спільнот в мережі Інтернет, пріоритет динаміки маркетингових досліджень
найбільший саме у соціальних мережах [3].
Метою даної роботи є огляд перспектив цифрового маркетингу у
соціальних медіа, визначення науково цікавих напрямків цифрової
маркетингової діяльності на основі соціометрії та аналізу соціальних мереж.
Одразу відзначимо істотне розходження між класичною соціометрією і
аналізом соціальних мереж. У соціометрії використовуються різні індекси
ставлення до певного індивіду з боку інших індивідів, що засновані на
підсумовуванні числа виборів даного індивіда. У той же час відомий факт, що
для конкретної людини позитивна оцінка її дій з боку іншої близької для неї
людини має істотно більш високу значимість, ніж ряд негативних оцінок
сторонніх індивідів. У силу цього соціометричні оцінки ступеня соціальної
ізоляції індивіда можуть спотворювати реальність, оскільки сам факт
негативної оцінки впливає на структуру групи. Аналогічно індивіди з
однаковим соціометричним статусом можуть мати принципово різні структури
соціальних взаємодій. Наприклад, несприйняті групою індивіди можуть
зайняти ізольовану структурну позицію, яка відображає їх маргінальний
соціальний статус. Проте ця позиція визначається на основі аналізу
взаємовідносин всіх членів соціальної групи, а не як підсумок позитивних і
негативних виборів даних індивідів. Таким чином маргінал в маркетинговому
аспекті теорії соціальних мереж – це індивід, який не взаємодіє з іншими
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членами групи, роблячи свій вибір, в той час, як маргінал в соціометрії – це
індивід, який не має позитивних виборів, що не виключає взаємодії з ним.
Специфічна статистика аналізу соціальних мереж доводить, що при
проведенні досліджень класифікація об'єктів за їх спостережуваними
характеристиками або не призводить до змістовного результату (всі об'єкти
потрапляють в одну групу), або не дозволяє виявити причини виникнення в
майбутньому певної структури взаємодій об'єктів. Аналіз соціальних мереж
дозволяє визначити відмінності в мережевому статусі акторів і виявити групи
тісних акторських взаємодій, що дає можливість знаходити структурні
властивості останніх, прогнозувати їх поведінку, класифікувати акторів за
набором функцій.
На відміну від класичних методів аналізу, які досліджують індивідуальні
властивості об'єктів, основні цілі аналізу соціальних мереж – це дослідження
взаємодій між соціальними об'єктами-акторами і виявлення умов виникнення
взаємодій між ними. Також мережевий підхід досліджує зразки зв'язків між
індивідами, організаціями або інститутами для того, щоб виявити, як соціальні
структури виникають на основі взаємодій суб'єктів і впливають на ці взаємодії.
Звідси випливає, що аналіз соціальних мереж не може бути використаний для
дослідження структури зв'язків між деякими ознаками, наприклад, віком, расою
і професією, а застосовується для аналізу структури взаємодій соціальних
суб'єктів і спільнот, після чого можна аналізувати зв'язок між структурними
позиціями акторів і їх індивідуальними властивостями, що цікаві для нас в
прикладному аспекті маркетинових досліджень.
Концептуально використання інтернет-маркетингу має ряд переваг, які
здатні не тільки покращити маркетингову діяльність, а й підвищити
рентабельність підприємства в цілому [3,4,5]: розширення ринку, коли фірма
ставить собі на мету освоєння нових сегментів ринку; залучення уваги, коли
фірма прагне стати більш доступною для своїх споживачів і збільшити частку
завойованої уваги споживачів; підвищення рівня реагування, коли фірма бажає
збільшити реакцію на запити споживачів; нові послуги, коли фірма хоче за
допомогою Інтернету запропонувати клієнтам нові послуги; зниження витрат,
коли фірма має намір знизити витрати на виробництво й продаж товарів і
послуг шляхом зниження трансакційних витрат.
Формування стратегії збуту товарів або послуг підприємства за новітніми
концепціями цифрового маркетингу нерідко оперує саме графовими моделями
соціальних мереж, які первинно використовуються для моделювання
економічних і комунікаційних зв'язків індивідів, аналізу процесів поширення
інформації, знаходження різних неформальних об'єднань і пов'язаних підгруп,
на які можна розбити загальну мережу соціальних взаємодій. Наприклад,
В. Баскенсом розроблено теоретичну модель відносин, заснованих на довірі,
між продавцями і покупцями на ринку інформаційних продуктів, що враховує
ефекти управління та навчання [1]. У даній моделі розрізняють два типи
взаємодій: повторювана взаємодія між акторами, суспільні мережі в якості
інформаційних каналів і зв'язки між продавцем та покупцем, тобто джерела
інформації про відносини продавця з множиною покупців. Емпірична перевірка
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створеної графовой моделі проводилася за допомогою опитування продавців і
покупців на ринку інформаційних продуктів. При цьому використовувалися три
виміри довжини шляху в графі: географічна відстань, щільність графа та
інформованість покупця про інших продавців такого продукту. Також
враховується складність продукту, його ціна і важливість для покупця. В
результаті був емпірично підтверджений на моделі ефект, який полягає в тому,
що чим більшу кількість покупців продукту у даного продавця знає респондент,
тим він більш воліє до складного контракту з ним, тобто тим нижче
специфічний рівень довіри респондента до даного продавця.
Важливим показником є сила зв'язків між акторами, визначена як лінійна
комбінація тривалості, емоційної насиченості або конфіденційності та
значущості взаємних послуг, які характеризують силу взаємодії між ними.
Слабкі зв'язки є важливими джерелами інформації для актора, вони служать
"мостами" в інші соціальні мережі, де можна отримати додаткові відомості про
деяку організацію, що є вузлом постачання.
Також існує кілька підходів для визначення центральності акторів. Поперше, центральні актори відповідають тим вершинам мережі, які мають
найбільше число ребер, тобто мають найбільший ступінь. По-друге, центральна
вершина – це вершина, для якої відстань до інших вершин мережі мінімальна.
У силу цього шлях від центральних акторів до інших акторів є найбільш
простим, перші мають більшу ймовірність отримати інформацію, яка циркулює
в мережі, і контролювати розповсюдження цієї інформації. Третя міра
центральності – проміжність або ступінь включення даного актора в маршрути
між іншими акторами. У цьому випадку центральним вважається актор, який
може контролювати найбільше число шляхів у соціальній мережі як між
окремими акторами, так і між їх групами.
Висновки. На закінчення зробимо спробу перерахувати найбільш
актуальні і важливі в даний час проблеми аналізу соціальних мереж, вирішення
яких дозволить збільшити корисність даного інструментарію для систем
цифрового маркетингу:
1. створення інтегральної теорії соціальних мереж,
оскільки
різноманітність підходів до аналізу соціальних мереж призводить до проблеми
об'єднання результатів, отриманих за допомогою кожного з підходів, в рамках
єдиного маркетингового дослідження;
2. побудова типології характерних конфігурацій соціальних мереж і
створення критеріїв повноти цих мереж для використання в прикладних
системах цифрового маркетингу;
3. розробка методів, що визначають нормативну основу взаємодій за
структурою соціальної мережі;
4. використання в аналізі соціальних мереж топологічних результатів,
отриманих через дослідження локального споживацького простору у великих
торгівельних мережах.
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СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Математична формалізація відкрила шлях до подальшого вдосконалення
технології прогнозування розвитку економічних систем, оцінки фінансових
заходів, підготовки рішень державної економічної політики. Інструментальне
забезпечення цих робіт відноситься до моделей територіального прогнозування,
з їх допомогою розраховуються варіанти комплексного розвитку народного
господарства в галузевому та регіональному розрізах [4].
Досі класичні міжрегіональні моделі не стали оперативним інструментом
органів управління: для адміністрацій територіальних органів вони складні з точки
зору інформаційного забезпечення, а для центральних вони є небагатими за
змістовним складом вихідних даних. У них наявні лише показники матеріальноречового складу і відсутні розрахунки фінансових потоків, взаємно збалансованих
за адміністративно-територіальним розподілом суб'єктів країни. Дана проблема
викликає необхідність вдосконалення інструментальної бази формування
прогнозів розвитку економіки країни в розрізі районів і галузей, розширення
класичних міжрегіональних моделей за рахунок фінансових потоків. Це вимагає
створення фактично нового інструментарію, в якому згадана міжрегіональна
натурально - продуктова модель є лише його частиною [1, 3].
Подальша інтеграція процесів управління та інформатизації в соціальній
сфері, сфері виробництва і управління призводить до необхідності створення
ситуаційних центрів управління різного призначення, інформаційноаналітичних систем підтримки прийняття рішень (СППР), в яких
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організовуються процеси накопичення, аналітичної обробки територіальної
інформації, міститься інструментарій для системного моделювання соціальноекономічного розвитку регіонів та прийняття рішень [4].
Основне призначення СППР для регіональних і муніципальних органів
влади полягає у вирішенні наступного комплексу завдань:
 моніторинг соціально-економічних і фінансових показників з метою
контролю та комплексного аналізу поточної соціально-економічної ситуації на
регіональному рівні;
 аналіз територіальної інформації та виявлення тенденцій і
закономірностей у накопичуваних даних;
 прогнозування стану галузевих (виробничих) і регіональних
комплексів, пошук диспропорцій на ринках і відповідних екстремумів
зростання в соціально-економічних системах;
 аналіз впливу факторів різної природи на соціально-економічну
ситуацію в регіонах;
 системне моделювання соціально-економічного розвитку регіонів на
основі комплексу взаємопов'язаних імітаційних та оптимізаційних моделей;
 інформаційно-аналітична підтримка процесу прийняття управлінських
рішень щодо соціально-економічного розвитку регіонів та оцінку наслідків
прийняття відповідного рішення, що включає виконання різноманітних
розрахунків сценарного та цільового типу.
У сучасних умовах соціально-економічний розвиток регіонів є важливою
стратегічною складовою муніципального управління, поряд з адміністративноправовим регулюванням і бюджетною (фінансовою та інвестиційною)
політикою. На практиці розробка стратегії соціально-економічного розвитку
пов'язана із складанням довгострокового і короткострокового плану розвитку
території. У відповідності зі структурою системи управління регіоном
виділяють три рівні прийняття рішень у галузі соціально-економічного
розвитку: верхній, середній і нижчий.
На верхньому рівні здійснюється макромоделювання соціальноекономічного розвитку регіону та формування стратегії соціальноекономічного розвитку, вироблення програми розвитку.
На середньому рівні йде розробка конкретних управлінських рішень
щодо економічного регулювання ринку. Інформаційно-аналітична підтримка
діяльності муніципальних органів реалізується на рівні мерії, адміністрації,
комітетів.
Нижчий рівень, з точки зору моделювання – інформаційний, на який
стікається інформація з районів, органів управління, комітетів, з
адміністративно-господарської служби. Зауважимо, що на цьому рівні
здійснюється моніторинг, аналіз і короткострокове прогнозування основних
соціально-економічних і фінансових показників. Основні методи обробки
інформації на нижчому рівні – відбір і агрегація необхідних для аналізу даних з
різних джерел інформації, а також аналіз і прогноз порівнянних показників
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соціально-економічного розвитку на основі згладжування часових рядів,
факторного аналізу.
Методологічні та технологічні підходи до побудови СППР для
федеральних, регіональних і муніципальних органів влади базуються на тому,
що процес прийняття управлінських рішень характеризується високою
інформативністю і складністю реальних проблем, що стоять перед органами
влади та необхідністю проведення системного аналізу й цілеспрямованих
аналітичних досліджень для їх вирішення, що потребує узгодження прийнятих
рішень на всіх рівнях влади, а також узгодження між стратегічними цілями
соціально-економічного розвитку та завданнями оперативного, тактичного
управління економічного, соціального, адміністративного характеру, і тому
являє собою ітеративний процес із рядом послідовних етапів.
Важливим моментом процедури прийняття рішення є виявлення
ключових проблем предметної області та аналіз тенденцій, порівнянь, винятків,
властивих даним, які накопичені в сховищі даних, а також підтвердження і
інтерпретація виявлених закономірностей, що в свою чергу стимулює пошук
адекватних рішень. Інформаційно-аналітична підтримка цього етапу
реалізується так званими засобами інтелектуального аналізу даних (Data
Mining), спектр ефективних методів яких, у залежності від завдання, є досить
широким: від новітніх статистичних методик, включаючи регресійний,
кластерний аналіз – до інтелектуальних технологій: генетичні алгоритми,
нейромережеві технології та інше.
Візуалізація знайдених залежностей за допомогою OLAP-технологій
(систем оперативної аналітичної обробки даних), що формують багатовимірне
представлення даних і довільні зрізи аналізованих даних за допомогою зручних
графічних оболонок, істотно підвищує ефективність діяльності системного
аналітика на цьому етапі.
Таким чином, в ході цих попередніх етапів, дані структуруються за
проблематикою предметної області, перетворюються на стратегічну
інформацію за рахунок пошуку тенденцій, що готує основу для центрального
етапу процедури прийняття рішень – моделювання, підтримуваного сучасною
технологією комп'ютерної обробки даних. Динамічні імітаційні моделі
виступають, як системоутворюючою ланкою процесу прийняття рішень,
дозволяють досліджувати складні слабоформалізовані соціально-економічні
системи в умовах невизначеності інформації та дії великої кількості факторів
стохастичної природи, «програвати» велику кількість альтернатив, сценаріїв і
стратегій розвитку. Побудова узагальненої моделі регіону реалізується на
комплексі взаємопов'язаних імітаційних та оптимізаційних моделей з
розвиненими динамічними та інформаційними зв'язками між моделями всіх
рівнів, підтримуваних стратифікованим описом, виконаним CASE- засобами на
верхньому рівні представлення модельованої системи.
Висновки. Прикінцеві процедури оцінки рішень регіонального рівня за
результатами складних, інформативних експериментальних досліджень,
проведених на комплексі імітаційних моделей, характеризуються прямою
участю експерта в цілеспрямованому модельному дослідженні і застосуванням
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обчислювальних
процедур
на
основі
компенсаційного
поєднання
експериментального підходу комп'ютерного моделювання з різними
аналітичними методами: Data Mining (від статистичних методик до експертних
та інтелектуальних систем), балансові методи, логістичні підходи, ітераційні
імітаційно-оптимізаційні обчислювальні процедури та інші. І методи
інтелектуального аналізу можуть обгрунтовано використовуватися на різних
ітераціях процедури прийняття рішень, на вході імітаційної моделі – на етапах
аналізу зовнішнього середовища і уточнення внутрішньої структури, і на виході
– у стратегічному плануванні та оперативному управлінні при інтерпретації
результатів моделювання та в процедурах економічного вибору на
регіональному рівні.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
КОРПОРАТИВНЫХ АКТИВОВ
Вызовы современной «агрессивной» среды – рыночно-экономической,
социальной, экологической – обусловливают острую необходимость
расширения и совершенствования арсенала управленческих приемов с целью
обеспечения процесса устойчивого развития предприятий и роста их
конкурентоспособности. С этой точки зрения стратегическая диагностика
предприятия (СДП) рассматривается нами с одной стороны – как
активизирующая персонал управленческая процедура, а с другой – как
комплексный
инструментарий
анализа
и
оценки
эффективности
функционирования фирмы в настоящем и особенно в будущем. СДП – это
способ выявления проблем и болевых точек в системе «предприятие – рынок»
или, если брать шире, более крупную систему, «предприятие – общество».
В свою очередь, известно, что любая проблема есть не что иное, как
реальное проявление накопившихся дисбалансов и противоречий в данной
системе и ее элементах – структурно-функциональных, процесснопередаточных, блочно-модульных и других – в зависимости от ракурса деления
целого на части и целей диагностики. Перечисленные элементы и представляют
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собой объекты СДП, подлежащие анализу, описанию, качественноколичественной оценке на предмет их соответствия установленным априори
требованиям,
в
частности,
прогрессивности
(инновационности),
пропорциональности развития, эффективности взаимодействия и т.п.
Однако исследование нами существующих методов СДП показало, что
они недостаточно полно характеризуют процессы и объекты, относящиеся к
предприятию как социально-экономической единице, в особенности те из них,
которые определяют будущие тренды-тенденции и позицию фирмы на
прогнозируемый период [2, с.157]. В настоящее время методические подходы
основаны на оценке и анализе, как правило, следующих объектов СДП:
- имущественного комплекса предприятия;
- бюджетов;
- конкурентоспособности товаров и фирмы в целом.
При этом можно видеть два основных недостатка имеющихся подходов:
во-первых, локальность и ограниченность оценки, которая иногда сводится
только к финансовой или маркетинговой, во-вторых, слабо учитываются
внешние факторы, способные повлиять на качество элементов системы и,
соответственно, на успешность данного бизнеса в последующие временные
периоды.
В последнее время все чаще идет речь о диагностике бизнес-процессов
на основе их моделирования и описания потоков данных. При этом целью
является демонстрация того, как каждый процесс преобразует входные данные
в выходные (Data Flow Modeling) [1, с. 164].
Мы полагаем, что нельзя использовать в отдельности ни один из
указанных выше подходов, но следует осуществить их синтез, поскольку как
имущество фирмы, так и ее способность производить продукт,
удовлетворяющий клиентов (набор факторов производства и их реализация),
выступают неотъемлемыми условиями существования предприятия на рынке и
его устойчивости.
На наш взгляд, интегрировать указанные характеристики с тем, чтобы
оценивать их и эффективно управлять ими в стратегическом плане, позволяет
подход к СДП, основанный на понятии стратегические активы, то есть,
ресурсы, имеющие ключевой для данного рынка, а также системный характер,
событийное воздействие на которые непосредственно влияет на бизнес-цепочку
и результативность процессов.
В понятие «стратегические активы» целесообразно включать такие их
составляющие, как:
- основные фонды производственного назначения (блок 1);
- инновационные бизнес-технологии, включая управленческие (блок 2);
- «кадровое ядро» (блок 3);
- постоянные и лояльные клиенты (блок 4);
- деловые партнеры (блок 5).
Категоризация этих активов имеет под собой следующее логическое
основание. Прежде всего, именно эти элементы системы оказывают
наибольшее влияние на создаваемый товар или услугу, включая ее цену и
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объем продаж. Кроме того, этим активам присущи общие характеристики: они
носят характер относительно самостоятельного блока или мини-системы,
включающей специфические внутренние связи, процессы, инфограмму, каждый
актив имеет свои потенциалы, условия их реализации, несѐт свои риски и
издержки, в частности, на восстановление (воспроизводство) тех или иных
ресурсов или на удержание (клиентов). С методологической позиции весьма
важна их цикличность – характеристика, напрямую влияющая на
стратегические показатели и параметры развития. Так, каждый из этих активов
имеет свой жизненный цикл, что вполне может выступать базой для
стратегического анализа и управления ими.
Суть применения к СДП понятия «жизненный цикл актива» рассмотрим
на примере основных фондов, в частности, конкретного сооружения. Основные
этапы цикла в данном случае: а) планирование, б) проектирование, в)
строительство (изготовление), г) эксплуатация, д) ТОиР, е) утилизация. С точки
зрения СДП нас интересует проблема возможных дисбалансов в этом блоке,
которые могут быть описаны с помощью величины фактических расхождений
между производственными характеристиками (мощность, производительность,
пропускная способность, качество и т.д.) – с одной стороны, и затратами в
течение жизненного цикла – с другой. Чем выше расхождение, тем выше риск
неустойчивости и снижения набранных темпов развития предприятия.
Следует учесть, что каждый из стратегических активов – это источник
стоимости для фирмы. При их правильном, сбалансированном использовании и
развитии достигается максимально возможный при данных условиях (внешних
и внутренних) уровень стоимости компании. Собственно говоря, его и создаѐт
сумма перечисленных активов, обрастая дополнительно таким незримым
активом, как репутационный или имиджевый, наиболее тесным образом
связанный с блоками «Постоянные и лояльные клиенты» и «Деловые
партнеры» [1, с.221].
В заключение стоит сказать о принципах СДП, которые слабо освещены
в литературе. В частности, речь идет о принципе СДП с названием «пять
почему», позволяющему выявить причинно-следственные связи между
объектами СДП. Этот принцип предложен консалтинговой компанией с
мировым именем БКГ (Воston Сonsulting Group). Его суть состоит в том, что,
начиная с первого вопроса «Почему возникла данная проблема?», необходимо
задавать этот вопрос не менее пяти раз, пошагово углубляясь в проблему и ее
причины, тем самым устанавливая связи между последствиями и процессами.
Этот принцип позволяет сформировать, точнее, смоделировать реляционную
структуру внутри каждого стратегического актива или блока (сюда входят и
документы, относящиеся к этому блоку) с тем, чтобы использовать созданную
модель в последующем для проведения СДП, сокращая время на еѐ
предварительные этапы.
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СТИМУЛ-РЕАКТИВНА КОНЦЕПЦІЯ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Людина не завжди проявяє ту саму поведінку, і тою самою мірою, а це
становить основну причину виникнення уявлень про мотивацію. Навіть якщо у
поведінці проявляється різноманіття, все ж таки немає необхідності, а часто
навіть помилково постулювати внутрішню силу, оскільки, якщо це зроблено,
виникає запитання, чим управляється така сила. Відповідь необхідна, оскільки
лише у цьому випадку можливо буде оцінити інтенсивність цієї сили таким
чином, аби можна було передбачити силу асоційованої поведінки. Отже
переконлива відповідь на якомусь етапі передбачає виявлення змінної
середовища, з якою пов‘язана внутрішня сила. Тоді виникає закономірне
питання – навіщо перейматись оцінкою зміни поведінки з орієнтацією на
внутрішній стан, якщо його інтенсивність може бути підрахована на основі
знання про зміну середовища? [1, с. 626]. Виявлення факторів, які змінюють
поведінку чи залишають її незмінною одним з основних вкладів зі зроблених Б.
Скіннером у розвиток теорії управління людською поведінкою в частині
формування стимул-реактивної концепції. До таких факторів відносяться
респондентна поведінка, оперантне обумовлення, підкріплення, режим
підкріплення та контроль поведінки.
Респондентною є поведінка, що виникає у відповідь на якесь явище,
автоматична реакція організму на певні збудники [2, с. 370], проте ключовим
концептом теорії Б. Скіннера є оперантне обумовлення. Більшість ранніх
дослідників научення вважали, що всяке научення зводиться до класичного
обумовлення, унаслідок якого виникають умовні реакції, що згодом при
пред‘явленні умовного стимулу без супровідного підкріплення згасають.
Натомість,
розроблена
Б.
Скіннером
концепція
оперантного
(інструментального) обумовлення грунтується на понятті операнти – реакції,
що впливає на середовище та змінює його [1, с. 629-630]. І. Різ з цього приводу
писав: «Оперантна поведінка посилюється чи послабляється теми подіями, які
слідують за нею. У той час, як респондентна поедінка визначається
попередніми подями, оперантна поведінка залежить від своїх наслідків» [3, с.
32]. Отже, на відміну від респондентних реакцій, існують реакції, котрі
здаються спонтанними та мимовільними. Вони не прив‘язані у своїй появі до
ідентифікованого стимулу, що їх викликає, а частота зумовленої ними
поведінки залежить від подій, що слідують далі. Сила однієї з цих реакцій
зросте, коли вслід за реакцією виникає підкріплення. Зміна середовища впливає
109

на подальше виникнення реакції. При обумовленні респондентне підкріплення
пов‘язане зі спонукальним стимулом, тоді як при обумовленні операнти
підкріплення слідує за реакцією [1, с. 629-630]. Сам Б. Скіннер з приводу
оперантного обумовлення зауважував: «Оперантне обумовлення не означає
управління людиною як маріонеткою; оперантне обумовлення – це
класифікація світу, у якому індивід здійснює вчинки, які впливають на цей світ,
а останній у свою чергу, впливає на людину» [4, с. 69].
Обумовлення може існувати навіть коли людина про нього не підозріває,
оскільки те, що людина усвідомлює значною мірою залежить від попередніх
відчуттів, котрі насправді теж була частково обумовленими. Обумовлення
реально здійснюється, навіть коли людина незнає про нього, утім є більш
ефективним, коли людина про нього знає та підстроюється під нього:
ефективне обумовлення – це співпраця [2, с. 371-372]. Оперантне обумовлення
попри свою масштабність, могутність та здатність обмежувати спонтанні дії
має певні межі в застосуванні, що напряму пов‘язано з останньою з
резюмуючих характеристик – якщо людина не налаштована на співпрацю, то й
досягнути бажаних результатів часто дуже важко [2, с. 373]. Це слід мати на
увазі у роботі з системою матеріальної мотивації на підприємстві.
Підкріпленням є будь-який стимул, який проявляється після будь-якої дії
та збільшує чи підтримує вірогідність подальшої появи саме такої дії. Поняття
підкріплення Б. Скіннер таким чином пояснював у зв‘язку з оперантним
обумовленням: «Якщо за певною поведінкою слідують певні наслідки, то дуже
високою є вірогідність того, що ця поведінка проявиться знову, а одній й ті ж
наслідки, що слідуватимуть за ним цілком можна назвати підкріпленнями» [5,
с. 25]. Мова йде саме про збільшення чи підтримку вірогідності певної дії, адже
підкріплення ділиться на позитивне та негативне. Б. Скіннер про позитивні й
негативні підкріплення писав так: «Позитивне підкріплення збільшує
вірогідність повторення тієї дії, після якої воно проявилось… Негативне
підкріплення посилює ту поведінку, котра зменшує чи знищує вірогідність
появи такого підкріплення» [6, с. 46]. Таким чином поведінка посилюється у
обох випадках, чи інакше кажучи, збільшується вірогідність вчинення дій,
однак у випадку позитивного підкріплення – дій, скерованих на повторне
одержання підкріплення, а за негативно підкріплюваної поведінки – дій,
спрямованих на неодержання підкріплення. З цього можна зробити висновок,
що у випадку вирішення певних проблем мотивації персоналу шляхом
застосування негативного підкріплення не виключеним є варіант досягнення
результату, протилежного очікуваному. За спроб згасити певні поведінкові
тенденції працівника шляхом застосування до нього негативного підкріплення
менеджер може досягнути лише такого ефекту, що працівник уникатиме дій,
які б призвели до повторення негативного підкріплення, а не дій, яким
намагався запобігти керівник. У контексті теорії Б. Скіннера можна
припустити, що покарання не дає інформації про те, як щось може бути
зроблено правильно і таким чином не відповідає потребам ні того, кого
карають, ні того, хто був покараний. Працівник, вчинивши помилку, прагне
знати, як її виправити чи, хоча б, як прийняти правильне рішення наступного
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разу [2, с. 376]. Покарання у контексті біхевіористичної теорії не дає
позитивного результату – припинена за допомогою покарання поведінка не
зникає. Натомість покарана поведінка може проявитись латентно чи у
поєднанні з іншою, котра буде спрямована на те, аби уникнути покарання, або
буде помстою тому, хто карав попередню поведінку.
Важливим поняттям теорії Б. Скіннера є режим підкріплень. Науковець
зауважив, що залежно від частоти та ритму підкріплень можна добитись різних
характеристик поведінки. Так, за допомогогою довготермінового регулярного
підкріплення зростає швидкість запам‘ятовування нової поведінки, натомість
дискретне нерегулярне підкріплення утворюватиме більш стабільну поведінку
[6, с. 376].
У мотиваційній теорії Б. Скіннера на основі припущення щодо того, що
вся поведінка підкоряється закономірностям, постулюється можливість
контролю поведінки. Для цього необхідно маніпулювати умовами, що
впливають на зміну поведінки [2, с. 620]. Р. Фрейджер та Д. Фейдімен пишуть,
що Б. Скіннер вважав навчення творити зміни зовнішніх обставин умовою
контролю поведінки, а свобода, відтак, є здатністю контролювати свою
поведінку [2, с. 375].
Відтак, застосування стимул-реактивної концепції має значний потенціал
в управлінні підприємством, зокрема персоналом підприємства. Цей потенціал
особливо проявляється у кризових умовах – за відсутності ресурсу часу,
фінансових, кадрових чи інших вільних ресурсів. Проте стимул-реактивна
концепція не може застосовуватись для вирішення проблем забезпечення
мотиваційного клімату, подолання конфліктів, формування лояльності,
сприяння командній роботі в умовах постіндустріального, антропоцентричного,
гуманістичного суспільства. Для вирішення цих завдань доцільно вдаватись до
інших концепцій управління.
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ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
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Умовою життєдіяльності й основою стабільності стану підприємства в
ринковій економіці є його стійкість. Ефективне управління фінансовою
стійкістю дає змогу підприємству адаптуватися до умов зовнішнього
середовища та контролювати ступінь його незалежності від зовнішніх джерел
фінансування. Для цього необхідна побудова механізму забезпечення
фінансової стійкості підприємства з метою організації ефективної системи
взаємодії всіх елементів, які беруть участь у процесі управління фінансовою
стійкістю підприємства. Саме тому достатньо актуальним і своєчасним є
завдання дослідження механізму забезпечення фінансової стійкості
підприємств споживчої кооперації і його вдосконалення.
Дослідження механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства
передбачає визначення двох складових частин даного питання: фінансовий
механізм і фінансова стійкість підприємства. Перш ніж дослідити основні
елементи механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства, потрібно
визначити зміст поняття «фінансовий механізм». Дана економічна категорія є
універсальною, використовується для описання явищ в економічній,
політичній, соціальній і інших сферах життєдіяльності. У перекладі з грецької
слово «механізм» означає знаряддя, машина. С. М. Гончаров та Н. Б. Кушнір
визначають механізм як пристрій, прилад, що здійснює ряд механічних
операцій, а також як сукупність процесів, прийомів, методів, підходів
здійснення певних дій задля досягнення мети.
Термін «фінансовий механізм» можна вважати похідним від терміна
«господарський механізм». Він поширився в період становлення ринкових
відносин в Україні, коли фінанси стали відігравати ключову роль у
функціонуванні й розвитку економічної системи. В економічній літературі
поняття «фінансовий механізм» використовується досить широко. Але єдиної
думки щодо його визначення та його складових не існує. Управління
фінансовою стійкістю підприємств є системою принципів і методів розробки та
реалізації управлінських рішень, пов‘язаних із забезпеченням такого стану
фінансових ресурсів, їх формуванням і розподілом, яка б дозволила
підприємству розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при
збереженні платоспроможності та кредитоспроможності, а також забезпечення
та підтримання фінансової рівноваги підприємства.
В основі ефективного функціонування будь-якого фінансового механізму
лежить узгоджене, цілеспрямоване, взаємодоповнююче функціонування всіх
складових частин механізму. Необхідно чітко сформулювати головну мету, для
досягнення якої використовується фінансовий механізм. Головною метою
механізму забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації
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є досягнення фінансової безпеки та стабільності їх функціонування і розвитку в
поточному та перспективному періодах. Процес реалізації визначеної головної
мети механізму забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої
кооперації повинен бути спрямований на вирішення таких основних задач, як
забезпечення оптимальної структури капіталу з позиції забезпечення
можливостей ефективного розвитку в довгостроковому періоді; постійної
платоспроможності та ліквідності підприємства, тобто можливості своєчасно і в
повному обсязі виконувати свої зобов‘язання; максимальної рентабельності
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності; відповідності обсягу
капіталу, що залучається, сумі потреби в активах, що формуються;
збалансування грошових потоків підприємства; мінімальних витрат щодо
залучення позикового капіталу підприємством.
Дослідивши структуру механізму забезпечення фінансової стійкості
підприємства та особливості його функціонування на підприємствах споживчої
кооперації, можемо виділити основні напрями його вдосконалення:
1) Покращення управління власними оборотними коштами, які є
найбільш істотним фактором підвищення фінансової стійкості підприємства.
Стратегічними цілями такого управління мають бути: оптимізація обсягів,
забезпечення ліквідності балансу, прискорення оборотності, забезпечення
інфляційної захищеності, зниження вартості формування.
2) Активізація пайовика, тобто заохочення пайовика до активної участі у
діяльності кооперативу. Необхідно, щоб пайовик вносив кошти і брав участь у
діяльності споживчого кооперативу, а споживчий кооператив, у свою чергу,
компенсував витрати пайовика у вигляді кооперативних виплат, дивідендів,
знижок.
3) Розробка ефективної політики управління грошовими потоками, яка
певною мірою залежить від організації оперативного фінансового планування.
Специфічним прийомом такої політики може бути розробка платіжного
календаря і касового бюджету.
Таким чином, особливості функціонування механізму забезпечення
фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації зумовлені колективною
формою власності, багатогалузевою діяльністю та специфікою внутрісистемних
фінансових відносин. Успішне функціонування механізму забезпечення
фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації можливе лише за умови
реалізації зваженої політики управління власними оборотними коштами;
активної участі пайовиків у діяльності кооперативних підприємств; вибору
ефективної політики управління грошовими потоками; організації
внутрішнього фінансового контролю на підприємстві.
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СУТНIСТЬ КOУЧИНГУ В AСПЕКТI POЗВИТКУ ПOТЕНЦIAЛУ
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Ускладнення умов господарювання, загострення конкуренції при
значному збільшенні вартості ресурсів призводить до необхідності
удосконалення управлінських процесів на підприємствах та посилюють вимоги
до якості ресурсів, що використовують підприємства у виробничому процесі.
Теоретики і практики вказують, що розвиток підприємств неможливий без
ефективної управлінської діяльності і посилення ролі інтелекту та компетенцій,
які персоніфіковані в людині. До того ж в умовах переходу країн до нової
парадигми економічного розвитку, що базована на використанні знань,
фундаментальні джерела створення конкурентних переваг підприємств стають
все більше пов‘язаними з якісним управлінням персоналом, у тому числі з їх
фаховою підготовкою, мотивацією до підвищення якості праці та
самовдосконалення, постійним професійним зростанням, набуттям нових знань
та компетенцій.
У сфері управління персоналом підприємств сьогодні активно
розробляють та широко упроваджують нові інструменти управління
персоналом, серед яких найпопулярнішим став коучинг – рівноправний альянс
керівництва та працівників, що спрямований на професійний розвиток
персоналу, подолання інертності працівників, стимулювання розвитку їх
компетенцій у напрямку досягнення цілей діяльності підприємства.
Необхідність забезпечення у процесі управління персоналом підприємств
відповідності
компетенцій
працівників
потребам
економічного та
інноваційного розвитку підприємств обумовлює актуальність теми
дослідження.
Етимoлoгiя пoняття свiдчить, щo теpмiн «кoучинг» мaє угopське
пoхoдження (угopс. сoach – кapетa, пiдвoдa), a з XVI стoлiття зaкpiпився тa
нaбув шиpoкoгo poзпoвсюдження в Aнглiї, де кoучaми нaзивaли pепетитopiв,
нaстaвникiв, спopтивних тpенеpiв, iнстpуктopiв, кoнсультaнтiв [1, с. 21]. З 1980х poкiв спoстеpiгaється iмплементaцiя кoучингу в бiзнесi, хoчa тpивaлий чaс вiн
був дoступний тiльки тoп-менеджменту. Дoмiнуючi тенденцiї poзвитку
технoлoгiй пiдвищення кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємств спpияли
тpaнсфopмaцiї кoучингу у технoлoгiю упpaвлiння персоналом підприємства.
Кoучинг – склaдне пoняття, щo oхoплює шиpoке кoлo взaємoзв'язaних
сoцiaльнo-opгaнiзaцiйних, психoлoгiчних i екoнoмiчних пpoблем. Iснуючi
теopетичнi здoбутки в сфеpi викopистaння кoучингу свiдчaть пpo
пoлiвapiaнтнiсть тpaктувaнь дaнoгo теpмiну.
Oснoвнoю iдеєю упpaвлiння персоналом нa зaсaдaх кoучингу є poзвитoк
бaжaння i вмiння кoжнoгo пpaцiвникa пpaцювaти з мaксимaльнoю вiддaчею,
мoтивувaвши йoгo тa ствopивши тaкi opгaнiзaцiйнi умoви, в яких йoгo
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пoтенцiaл тa пpoфесiйнo-квaлiфiкaцiйний piвень будуть викopистaнi в пoвнiй
мipi. В зв‘язку з цим, неoбхiднo визнaчити гoлoвнi пpинципи кoучингу (тaбл.1):
Таблиця 1
Основні принципи коучингу як стилю управління персоналом підприємства
Принципи коучингу

1. Усвідомлення та
відповідальності

2. Самостійності

3. Взаємозв‘язку

4. Подолання опору
змінам

5. Рівноправності

6.Поетапного розвитку

7. Моніторингу

Зміст принципу
Коучинг спрацьовує на рівні усвідомлення і служить для
розширення меж дійсності в процесі аналізу поставленого
завдання. Пошук необхідної інформації, її аналіз та вибір
альтернативних варіантів для вирішення конкретного завдання
здійснюється працівником особисто при співучасті коуча.
Стратегічне бачення економічного ефекту через призму власної
відповідальності працівника є ключовим напрямком сучасної
концепції менеджменту.
Коучинг - підхід, що сприяє розвитку. Автономна допомога
однієї особи іншій при здійсненні важливих якісних переходів
на інший рівень знань, удосконалення професійних навиків та
здібностей. При цьому, коуч ніколи не займає експертної позиції
стосовно підлеглого, не надає директивних інструкцій, наказів,
готових рішень, порад з власного досвіду, які мають бути
обов‘язково застосовані у робочому процесі.
Управління персоналом на основі коучингу потребує значних і
тривалих скоординованих зусиль в багатьох напрямках, а також
погодження стратегічних перспектив розвитку підприємства з
особистими цілями та прагненнями працівників. Така
відповідність приводить до позитивних результатів та
інноваційних зрушень.
Опір новітнім тенденціям управління може бути спричинений як
внутрішніми обмежуючими чинниками особистості, так і
факторами зовнішнього оточення. Будь-яке нововведення є
невідомим і може містити в собі небезпеку, загрози, ризик.
Працівник, спільно з коучем розробляє поетапний план
формування нової стратегії і тактики поведінки в нових
соціально-економічних
реаліях
ведення
господарської
діяльності.
Коучинг ґрунтується на координації, синхронному зв‘язку та
комунікаційній співпраці між всіма суб‘єктами управління, а
також спрямований на формування соціально-трудових
відносин.
Коучинг
передбачає системний організований процес
безперервного професійного навчання працівників для
підготовки їх до виконання нових виробничих функцій,
професійного зростання, формування резерву керівників та
вдосконалення соціальної структури персоналу.
Моніторинг передбачає спостереження та оцінку теперішньої
ситуації, а також прогноз шляхів досягнення встановлених
цілей. Він сприяє оперативному коректуванню діяльності
працівників в рамках стратегічної мети функціонування
підприємства.

Вважаємо, щo oсoбливoстями кoучингу як стилю упpaвлiння персоналом
пiдпpиємствa є:
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 фopмувaння внутpiшньoї мoтивaцiї працівників дo успiшнoї pеaлiзaцiї
пoстaвленoгo зaвдaння, poзвитoк кpеaтивнoгo тa мoтивaцiйнoгo
пoтенцiaлу працівників;
 пiдтpимкa тa poзвитoк кopпopaтивнoї культуpи як пoзитивнo
спpиятливoгo сеpедoвищa для poзвитку та спiвпpaцi;
 зaбезпечення пеpмaнентнoгo poзшиpення oбсягу знaнь пpaцiвникaми,
пiдвищення рівня компетентності працівників;
 спpияння успiшнiй тpaнсфopмaцiї кoлективу iз джеpелa oпopу змiнaм в
джеpелo генеpaцiї тa iмплементaцiї нoвoвведень у практичну діяльність;
 гapaнтувaння дoсягнення кopпopaтивнoї мети зaвдяки oптимiзaцiї шляхiв
виpiшення пoстaвлених зaвдaнь;
 пiдвищення piвня вiдпoвiдaльнoстi, стимулювaння стpaтегiчнoгo бaчення
нa всiх piвнях менеджменту.
Пoстiйнi змiни, щo пoв‘язaнi з pефopмувaнням екoнoмiчнoї системи тa
pухoм дo здopoвoї кoнкуpенцiї змушують вiтчизнянi пiдпpиємствa пpидiляти
нaлежну увaгу стратегічним aспектaм упpaвлiння персоналом, якi бaзуються нa
нaукoвo oбґpунтoвaнoму плaнувaннi тa визнaченнi ефективнoстi pеaлiзaцiї
кoнкpетних дiй. Oсь чoму визнaчення умoв ефективнoгo впpoвaдження
кoучингу є вaжливим питaнням для кеpiвництвa будь-якoю opгaнiзaцiєю. У
цьoму кoнтекстi П. Фopсиф ствеpджує, щo пpoцес кoучингу є дoсить
тpудoмiстким, пoтpебує чaсoвих pесуpсiв тa в iмпеpaтивнoму пopядку вимaгaє
пеpмaнентнoгo сaмopoзвитку i сaмoвдoскoнaлення кoуча [157, с. 62].
Питaння якoстi pеaлiзaцiї кoучингу, як пеpедумoви йoгo успiшнoї тa
ефективнoї імплементації, мaє суттєве знaчення, oскiльки пpичинoю
негaтивнoгo стaвлення кеpiвництвa дo дaнoгo нoвoвведення є недoстaтнiй
piвень пpoфесioнaлiзму кoуча, вiдсутнiсть дієвих пpoгpaм пpoфесiйнoгo
нaвчaння, неспpoмoжнiсть нaукoвo-oбгpунтoвaнo мoтивувaти пoтpебу
викopистaння кoучингу.
Встaнoвлення кpитеpiїв якoстi кoучингу пеpед зaпpoвaдженням пpoекту
тa oцiнкa piвня якoстi в кoнтpoльних чaсoвих тoчкaх є неoбхiдним етaпoм в
метoдицi зaпpoвaдження кoучингу, що мaксимiзує екoнoмiчний ефект. Кpiм
тoгo, нaявнiсть метoдики, щo детaльнo oписує цикл кoучингу, конкретизує
технoлoгiю pеaлiзaцiї oснoвних етапів тa якa oхoплює як психoлoгiчний, тaк i
opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчний aспекти, мoже суттєвo вплинути нa пpoфесioнaлiзм
тa ефективнiсть викopистaння кoучингу.
Oтже, мoжемo зpoбити виснoвoк, щo сучaсним iнстpументoм
удoскoнaлення системи упpaвлiння персоналом є кoучинг, сутнiсть якoгo
пoлягaє у oнoвленнi, знaнь, квaлiфiкaцiй, кoмпетенцiй, кpеaтивнoгo пoтенцiaлу
пpaцiвникiв. Пpoведене дoслiдження пiдтвеpджує тезу пpo те, щo кoучинг дaє
кpaщi ефекти для пiдпpиємствa aнiж тpaдицiйнi пiдхoди дo пiдвищення
квaлiфiкaцiї пpaцiвникiв, зoкpемa зa paхунoк знaчнoгo пiдвищення
opгaнiзaцiйнo-психoлoгiчнoгo тa екoнoмiчнoгo ефекту тa мiнiмaльнoгo
oбмеження чaсoвих i функцioнaльних меж викopистaння. Aле дaний виснoвoк
тa зaзнaченi пеpевaги кoучингу пoтpебують вiдпoвiднoгo дooпpaцювaння
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пpaктичних і метoдичних aспектiв йoгo застосування. Зoкpемa aктуaльнoю
пpoблемoю пpaктики впpoвaдження кoучингу є poзpoблення мoделi oцiнки
ефективнoстi викopистaння кoучингу нa пiдпpиємствi та дослідження його як
інтегрованої технології розвитку компетенцій.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ
На сьогоднішній день науковцями запропоновано великий спектр
методик, на основі яких підприємці можуть здійснювати ґрунтовний аналіз
асортименту товарів, як з метою комплексного управління ним, так і з метою
введення нового продукту або, навіть, цілого асортиментного ряду. Та
результатом численності варіантів, стає не ефективність застосування методик
організаціями, а, натомість, виникнення ряду суттєвих проблем, оскільки
різноманіття методів обумовлює труднощі у виборі конкретного
інструментарію дослідження асортименту.
Багато вчених-економістів звертаються у своїх працях до питань
аналітично-методичного забезпечення у процесі управління товарним
асортиментом. Значну увагу даному питанню приділили вчені О.Н. Беленов,
Т.М. Бугаева, В.Я. Кардаш, Л.Є.Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко та ін.
Та не дивлячись на кількість наукових робіт, присвячених даній
проблематиці,
особливості
практичного
застосування
аналітичного
інструментарію потребують більш глибокого дослідження.
Виходячи з визначень, запропонованих авторами Ф.Котлером та
Г.Армстронгом, А.Ф. Павленко, В.Я. Кардашем, Л.А. Данченком, категорію
«товарний асортимент» доцільно трактувати як сукупність однорідних груп
товарів, зв‘язок яких спричинений схожістю їх функціонального призначення,
каналів розподілу та кола споживачів.
Оптимальність процесу управління товарним асортиментом базується на
прийнятті зважених рішень. Брак часу, необхідних знань та навичок часто
змушує менеджерів приймати рішення на основі застосування інтуїтивної
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технології, відмовляючись при цьому від раціонального підходу, в результаті
чого критично підвищується ймовірність прийняття хибних управлінських
рішень [5, с.69].
Раціональна технологія прийняття рішень є потужним знаряддям в
управлінській діяльності, оскільки вона зменшує невизначеність і дає змогу
здійснювати аналіз альтернатив вирішення тої чи іншої проблеми.
Раціональний підхід у прийнятті управлінських рішень спирається на аналіз
проблеми. Саме тому важливим кроком в процесі управління асортиментом є
його дослідження.
Вибір методів аналізу асортименту, в першу чергу, залежить від рівня, на
якому здійснюється процес управління - на стратегічному або тактичному.
Автором О.Н. Беленовим запропоновано класифікацію методів аналізу, яку
наведено на рис. 1 [5, с.70].
Стратегічні методи аналізу асортименту
Методи аналізу
ринкової ситуації:

Методи формування стратегії
управління асортиментом:

SWOT-аналіз;
концепція
життєвого циклу
товару;
концепція кривої
досвіду;
модель п'яти сил
конкуренції М.
Портера

Матриця «Продукт-ринок» І. Ансоффа
(а також її модифікації):
Модифікація матриці «ПродуктРинок» (Д. Абель)
Модифікація матриці «ПродуктРинок» ( Є. В. Клавдієва)
Модифікація матриці «ПродуктРинок» (М. Ковальов)
Матриця родових стратегій М.
Портера

Методи оптимізації
стратегії
управління
асортиментом:

Матриця BCG
AD Little
Hofer / Schendel
GE / McKinsey
Shell / DPM

Тактичні методи аналізу асортименту
Методи визначення
попиту:

Методи економічного
аналізу асортименту:

Методи розробки плану
продажів:

Дослідження
намірів споживачів
Експертні методи
Статистичні
методи

АВС-аналіз
XYZ-аналіз
Матриця «Маркон»
Метод Дібба – Сімкіна

лінійне програмування
нелінійне програмування
стохастична оптимізація
динамічне програмування

Рис. 1. Класифікація методів аналізу товарного асортименту за О.Н. Беленовим
У межах групи стратегічних методів аналізу асортименту виділено три
підгрупи: методи аналізу ринкової ситуації, методи формування стратегії
управління асортиментом, методи оптимізації стратегії управління
асортиментом. Кожна підгрупа має індивідуальне функціональне призначення.
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Метою методів аналізу ринкової ситуації є визначення кон‘юнктури
ринку, впливу ключових факторів ринку на діяльність підприємства, здійснення
комплексної оцінки поточної ситуації на ринку, потенційних можливостей та
загроз для організації. Варто зазначити, що незважаючи на переваги, дана
група методів має і певні недоліки. В першу чергу виникають складності з
коректним визначенням меж досліджуваного ринку чи галузі. По-друге,
прогностична оцінка ринку не дає змоги здійснити кількісне оцінювання
впливу чинників на ринкову ситуацію.
В групі методів формування стратегії управління асортиментом
переважає матричний аналіз. Дані методи допомагають сформулювати можливі
альтернативи асортиментної стратегії. Однак конструювання стратегій є
творчим процесом, який матриці можуть істотно обмежувати через
виокремлення лише декількох змінних.
Методи оптимізації стратегії управління асортиментом передбачають
дослідження можливостей оптимізації товарного асортименту не лише по
відношенню до зовнішнього середовища і загальних цілей організації, але й з
урахуванням можливостей та ресурсного забезпечення підприємства.
Узагальнюючи стратегічні методи аналізу асортименту необхідно
відзначити одну з ключових проблем їх застосування. Вона проявляється у
необхідності точного визначення меж ринків, на яких конкурує кожна товарна
лінія компанії. Неточне визначення кордонів призведе до неадекватності
прогнозів розвитку ринку, а також до нечіткого розуміння конкурентних
переваг товарних ліній і перспектив їх розвитку.
В межах тактичних методів аналізу товарного асортименту виділяють
методи визначення попиту, методи економічного аналізу асортименту та
методи розробки плану продажів.
Серед методів визначення попиту розповсюдженим є використання
експертних методів та методу дослідження намірів споживачів. Застосування
даних методик є доцільним за високого ступеня невизначеності та
волатильності1 ринкових умов. Якщо ж ситуація на ринку характеризується
стабільністю, то більш ефективним буде застосування статистичних методів.
У межах методів економічного аналізу асортименту застосовується
комплексне дослідження ряду показників, що характеризують товарний
асортимент. Набір показників та їх вплив на підсумкову оцінку відрізняються,
залежно від індивідуальних рис асортименту, фірми, ринкових умов тощо.
Методи розробки плану продажів передбачають аналіз асортименту з
точки зору формування плану продажів (документу, на основі якого
визначається порядок роботи підприємства у контексті управління
асортиментом). Використання даної групи методів забезпечує оптимальність
економічних рішень відносно кон'юнктури, ресурсів і цілей підприємства.
Узагальнюючи групу тактичних методів аналізу асортименту, варто
зазначити, що виникає необхідність використання комплексу інструментів для
Термін використано виходячи з поняття англ. «Volatility» – «мінливість». У даному випадку мається
на увазі неочікувані зміни у ставленні споживачів, у попиті, у певних зовнішніх факторах середовища
(економічних, політичних, екологічних тощо).
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аналізу, оскільки кожна з методик несе своє індивідуальне функціональне
навантаження і виконує своє завдання. Так, наприклад поєднання експертних і
статистичних методів дасть змогу отримати більш точні результати. Оскільки
такий синтез дає змогу одночасно врахувати якісні характеристики факторів
середовища, а також взяти до уваги волатильність ринкових умов.
Представлена класифікація методів аналізу товарного асортименту
допомагає у першу чергу розділити існуючі методи на групи, кожна з яких
представляє свій рівень управління. Так методи стратегічного аналізу
покликані допомагати підприємству чітко визначитися з необхідною стратегією
асортиментної політики на певний період часу на перспективу, тоді як тактичні
методи оцінки, доцільно розглядати як другий етап комплексного процесу
оцінювання асортименту організації. Вони допомагають приймати рішення
нагального характеру, щодо кількості, ширини, довжини асортименту. За
допомогою них можна визначити яким має бути характер необхідних змін
асортименту для досягнення поставлених цілей.
Отже, ці дві групи стратегічних та тактичних методів у повній мірі
відповідають ієрархічності рівнів управління, саме виходячи з цього, дана
класифікація розподіляє методи на ті, що визначають загальнокорпоративні цілі
та рішення (стратегічний рівень) і цілі та рішення, які являють собою
деталізацію вищого рівня (тактичний рівень).
Раціональність прийняття рішень у сфері асортиментної політики може
бути досягнута лише за умови комплексного підходу до аналізу, необхідність
якого пояснюється у першу чергу тим, що будь-яка організація являє собою
систему і характеризується ієрархічністю структури і процесів.
Отже, з метою ефективного та результативного аналізу асортименту
підприємство має здійснювати комплексний, багатоаспектний періодичний
аналіз факторів всіх рівнів впливу.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
В Україні роль підприємництва обумовлена кризовим станом економіки
країни, що, насамперед, стосується малих та середніх підприємств, які
функціонують в нестабільному підприємницькому середовищі та в умовах
ризику, що спричинені, значною мірою, особливостями формування самого
середовища.
Підприємницьке середовище є складною ієрархічною системою, механізм
взаємодії компонентів якої заснований на різних видах зв'язків, і складається з
відносно незалежних, взаємодіючих між собою підсистем - органів управління,
підприємницької інфраструктури [1].
Підприємництво відіграє важливу роль в національному господарстві
країни, створюючи інноваційне середовище, руйнуючи традиційні структури і
відкриваючи шлях до перетворень, тобто стаючи тією силою, котра прискорює
рух економіки шляхом ефективності, раціоналізації, бережливості та постійного
оновлення. Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності
в умовах трансформації суспільства зумовлена: важливістю формування
ринкової економіки підприємницького типу; значенням становлення
вітчизняного підприємництва для розвитку національної економіки та інших
сфер суспільного життя країни; постійним порушенням рівноваги між
сукупним попитом і сукупною пропозицією; ускладненням відтворювальних
процесів;
неспроможністю
підприємницьких
структур
протистояти
дисфункціям ринку.
На сучасному етапі особливо важлива роль держави у становленні
підприємницького середовища. Воно складається з таких елементів: політична
ситуація, економічні умови, правове середовище, соціально-культурне і
демографічне середовище, технологічне середовище, природно-географічне
середовище, інституційно-організаційне середовище [2].
Розвиток підприємництва в Україні значною мірою стримується
інституційними чинниками внаслідок тиску на діяльність малих і середніх
підприємств з боку різних державних і недержавних інституцій.
Безпосередніми її результатами є:
- концентрація капіталів і влади у відносно нечисленних колах, так званої
еліти, що призводить до значного погіршення матеріального становища
численних верств населення;
- неузгодженість між цілями, інтересами та діями між законодавчими і
виконавчими представниками влади, а також соціальна поляризація
відповідних верств населення (олігархи та масштабна бідність);
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- поширення корупції - багатократне прискорення процесу первинного
накопичення капіталу через розподіл колишньої державної власності під
контролем чиновників [3].
Формотворчим фактором, що сприяє формуванню підприємницького
середовища в Україні, є інститут банкрутства та є невід‘ємною складовою
політики й інструментом цивільно-правової відповідальності за неефективну
організацію роботи підприємницьких структур.
Важливою
складовою
механізму
державного
регулювання
підприємництва має стати система його підтримки і стимулювання.
Комплексний підхід до вирішення цієї проблеми можна забезпечити на основі
розроблення державної та регіональних програм підтримки підприємництва, які
б передбачали всі аспекти сприяння його розвитку.
На сучасному етапі одним з напрямів створення сприятливого
підприємницького середовища в Україні є проведення регуляторної реформи,
пов'язаної з необхідністю послаблення надмірного державного регулювання
підприємництва.
Основними напрямами підтримки підприємництва є сприяння розвитку
ринкової інфраструктури підтримки підприємництва, а саме: фінансовокредитної; організаційно-технічної; інформаційно-аналітичної, а також
сприяння в кадровому і науково-методичному забезпеченні підприємництва.
Сприяння розвитку підприємництва в Україні повинно передбачати
проведення комплексу наукових досліджень, пов‘язаних з проблемами
розвитку підприємництва; розроблення і впровадження нових підходів та
методів щодо аналізу і прогнозування розвитку цього сектора економіки;
вивчення світового досвіду з питань формування державної політики сприяння
розвитку підприємництва.
Таким чином, державне регулювання діяльності суб'єктів підприємництва
має бути продуманим і збалансованим. Співвідношення публічних і приватних
інтересів при державному регулюванні підприємницької діяльності повинне
виражатися в такому державному впливові, що надає можливість суб'єктам
підприємництва ефективно розвиватися і при цьому забезпечує необхідні
публічні потреби й інтереси.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
Майновий стан підприємства, процеси його формування, використання та
відтворення це одна з найбільш важливих для підприємства характеристик
успішності ведення його фінансово-господарської діяльності. Оцінка змін
ефективності використання майна підприємства під впливом багатьох факторів
набуває особливої актуальності в умовах мінливого ринкового середовища.
Комплексна оцінка будь-якого складного явища передбачає зведення
системи різноманітних показників до єдиного інтегрального. Основними
етапами такої оцінки, згідно висновкам окремих авторів, повинні бути [1, с. 74]:
1. Формування системи оцінних показників;
2. Оцінка одиничних показників діяльності підприємства;
3. Синтез одиничних оцінок для отримання комплексної.
Ефективність використання майна підприємства обумовлює зміни його
майнового потенціалу, що є однією зі складових економічного потенціалу
підприємства. Найважливішим його елементом виступають активи у різних
формах їх існування. Тобто майновий потенціал підприємства можна оцінити
через склад та структуру активів, джерела їх формування, обсяги та строковість
одержаних економічних вигод. Це потребує визначення системи показників, що
враховують певні особливості такої оцінки.
В контексті даного дослідження інтерес представляє оцінка, що
проводиться банками для визначення кредитоспроможності підприємства, що
визначає його здатність до сплати боргу. Під кредитоспроможністю
позичальника банку прийнято розуміти наявність у позичальника (контрагента)
передумов для отримання кредиту і його здатність повернути кредит та
відсотки за ним у повному обсязі та в обумовлені договором строки [2].
Очевидно, що кредитоспроможність підприємства формується як
результат його економічної діяльності і показує, наскільки ефективно воно
керує власними фінансовими ресурсами, раціонально поєднує використання
власних та позикових коштів й ефективно вкладає свій капітал [3, с. 388]. Тому
питання оцінки кредитоспроможності та рівня використання майна є дуже
близькими. В роботі [3] для оцінки кредитоспроможності позичальника
запропоновано провести розрахунки основних фінансових коефіцієнтів за
рядом напрямів – це основні показники ліквідності, фінансової стійкості,
ділової активності та рентабельності підприємства, а також показники, які
отримуються на підставі якісної оцінки підприємства-позичальника. Перші
групи показників є досить поширеними в аналізі використання майна
підприємства, питання постає лише у визначенні їх складу. Між тим
включення показників, що дозволяють здійснити якісну оцінку підприємства,
до складу узагальнюючої оцінки використання його майна, дозволяє у
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визначеному ступені охарактеризувати діяльність підприємства на ринку, його
співпрацю з контрагентами, якість управління.
Комплексна оцінка використання майна підприємства може відбуватися
шляхом розрахунку інтегрального показника, який є результатом зведення
одиничних показників на основі множення їх розрахункових значень на
відповідні коефіцієнти вагомості. При цьому зведення різноманітних
показників до зіставного вигляду проводиться шляхом їх нормування [1,4,5].
Таблиця 1
Склад показників для проведення комплексної оцінки використання майна
промислового підприємства
Теоретичне
Вагоме Розрахунко Нормоване З урахузначення
значення ве значення значення
ванням
показника
показника показника показника вагомості
І група - Попередня якісна оцінка підприємства. Вагомий коефіцієнт – 0,1
Період функціонування
5–25 (15)
0,1
Наявність бізнес-плану
0–2 (1)
0,1
Прибуткова діяльність
0–2 (1)
0,2
Погашення позичок
0–2 (1)
0,3
Сплата відсотків
0–2 (1)
0,3
Разом по групі І
II група - Показники платоспроможності Вагомий коефіцієнт – 0,2
Коеф. критичної ліквідності
Не менше 0,5
0,4
Коеф. поточної ліквідності
Не менше 1
0,6
Разом по групі II
III група - Показники фінансової стійкості. Вагомий коефіцієнт – 0,3
Коеф. маневр. власн. коштів
Не менше 0,5
0,3
Коеф. автономності
Не менше 0,5
0,3
Коеф. співвід. позикових і
Не більше 1
0,1
власних засобів
Коеф. забезп. роб. капіталом
Не менше 0,1
0,3
Разом по групі III
IV група - Показники надійності і ділової активності. Вагомий коефіцієнт – 0,4
Коеф. забезп. кредиту
не менше 1,6
0,05
Коеф. оборотності
≥ 3 [4, с.8]
0,1
матеріальних запасів
Коеф. оборотності активів
≥ 0,902 [6, с.208]
0,15
Фондовіддача осн. фондів
1
0,15
Коеф. оборот. дебіт. заборг.
≥ 4,9 [4, с.8]
0,1
Коеф. оборот. кредит. заборг. ≥ 2,5 [4, с.8]
0,1
Коеф. рентабельн. продажу
0,1 зростання
0,1
Коеф. рентаб. власн. капіталу 0,1 зростання
0,1
Коеф. рентабельності активів 0,05 зростання
0,15
Разом по групі IV
Всього
Назва показника

Даний підхід передбачає включення до інтегральної оцінки показників,
щодо яких встановлено їх нормативні або бажані значення. Тому склад
показників кожного аналітичного блоку оцінки використання майна визначався
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не лише з урахуванням найбільшої інформативності показників за відповідним
напрямом, а й з урахуванням останньої вимоги, шляхом аналізу нормативних та
літературних джерел [4,5]. Показники, які отримуються на підставі якісної
оцінки підприємства, визначено під загальною назвою «Попередня якісна
оцінка підприємства». Їх склад співпадає із запропонованим у роботі [3], але
було внесено ряд коректив, щодо теоретичного (бажаного) рівня окремих з них.
Проведений аналіз дозволив виділити групи показників, їх склад та
граничні значення, які наведено у табл. 1.
Важливим питанням залишається якісна оцінка інтегрального показника.
У роботі [6] розглядається комплексний показник стану капіталу підприємства,
який має нормований діапазон зміни [0;1]. Для обґрунтування діапазонів зміни
інтегрального показника автори пропонують використовувати шкалу
Харрінгтона, що базується на припущенні про нерівномірний закон розподілу
критерію і формуванні діапазонів його зміни таким чином, щоб імовірність
попадання критерію в кожен з них була однаковою [6, с. 9]. Відповідно до
завдань даного дослідження вона буде мати вигляд табл. 2.
Таблиця 2
Шкала для визначення рівня використання майна підприємства
Якісна оцінка
інтегрального показника
Кількісні значення
інтегрального показника

Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень
використання майна використання майна використання майна
підприємства
підприємства
підприємства
[0,64; 1]

[0,36; 0,64]

[0; 0,36]

Як видно з табл. 2, «низькій» і «високій» оцінкам відповідає інтервал
довжиною 0,36, «середній» оцінці відповідає інтервал довжиною 0,28.
Аналіз динаміки комплексної оцінки дозволяє робити висновки про зміни
в ефективності використання майна підприємств, визначити позитивні та
негативні тенденції в політиці керівництва основними, оборотними,
матеріальними та нематеріальними активами й внести відповідні корективи.
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PROBLEMS FACED BY SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN BULGARIA
Small and medium business (SMB) is the main economic source of growth and
development in Europe and Bulgaria as well. Not surprisingly, it has definitions of
«supporting structure», «engine» and «backbone» of the economy, given in various
publications. Competitiveness of European and Bulgarian economy depends on SMB
development. So is the topic we have chosen determined by the importance and
relevance of SMBs – to reveal the main problems faced by small and medium
business development in Bulgaria.
For this purpose, a study was conducted involving 1,000 small and mediumsized enterprises (SMEs) in all planning regions in the country for the period October
2012-October 2013. Interviews and surveys with the managers were conducted on
determination of the most important difficulties in SME development as well as
suggestions for overcoming them.
What are the characteristics of the SME sector in Bulgaria?
According to the latest data from the National Statistical Institute, in 2011
firms in non-financial sector were 351 420 and we saw a demerging trend [1]. The
structure of enterprises in Bulgaria is similar to that in the EU. In Bulgaria micro
enterprises have the largest share – 92.2%; small enterprises have about 6.5 %
medium-sized – 1.1 % and large-scaled ones – only 0.2%. In 2011 the SME sector in
Bulgaria followed a similar trend as the EU – keeping the same share from the
previous year, reporting no improvement for all enterprises in the sector after the
crisis. In Bulgaria, the structure of enterprises remains constant in the last three years
– the share of SMEs is 99.8% .
The number of SMEs in the industry decreased by 3.1 %, while that in the
service sector has stabilized. The SME sector is characterized by positive dynamics
only in the South-West and South-East regions. Growth in SMEs' revenues amounted to
10.4%, and that of costs – to 10.3%. There is 1.7% increase in SMEs investment.
The SME sector employs 1,480,952 persons. The average number of employees per
SME also remains constant – 6 persons. The decline in employment in SMEs
amounted to 1.3%, which indicates a significant slow down in the negative trend
from a year ago. All planning regions are characterized by a robust moderation in the
decrease of jobs. In accordance with the dynamics of the SMEs, leading negative
impact on employment decline is assigned to medium-sized firms. 20% is the share
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of the companies which face problems with financing, which is comparable to the EU
average. SMEs investments are based primarily on personal savings.
What are the specific results of the study on the problems faced by Bulgarian
SMEs?
70% of respondents claim they have unfavorable working conditions in
macroeconomic and business environment which puts negative effect on their
development. The arguments to support their position are:
- Deterioration in the external environment, high unemployment, limited
consumption;
- Tax legislation, registrations and licenses or trade legislation do not
encourage SME development, on the contrary – they are obstacles to development.
In 2012, GDP growth in Bulgaria slowed to 0.8 % (against 1.8% achieved in
the previous year). The main reason for this delay is the deterioration of the external
environment, which led to a small decline in exports of goods and services (-0.4%).
At the same time, domestic demand shows signs of recovery mainly through an
increase in investment – in 2012 they rose 9.6 %, in real terms and consumption
increased 1.8%.
Consumption growth and investment in the Bulgarian economy are not
accompanied by positive labor market development. Employment decreased by 31.2
thousand (1.1%), thus showing serious deficiencies in job creation and indicating an
ongoing quest for cost optimization of the firms. Meanwhile, the number of
unemployed persons has increased by around 34 thousand compared to 2011, as the
unemployment rate reaches 12.3% [1].
Another major problem, as indicated by the nearly 60 % of the managers is
having difficulties in accessing finance. The majority operate with their own funds,
which automatically generates other difficulties as working with outdated technology
and equipment. Less than 20% of people have invested in new technologies and
equipment and over 60 % consider their own equipment as morally and physically
obsolete. Only 10% or less of managers have invested in innovative products and
technologies.
Technological development of Bulgarian enterprises lag behind global trends –
in terms of technology absorption Bulgaria occupies an unfavorable position in the
ranking of the World Economic Forum – 125 out of 144 countries. The share of
enterprises engaged in high-tech production in Bulgaria is 1% – two times lower than
in the EU. Research and development sector in Bulgaria is three times smaller.
Expenditure for research and development (both public and private) and SME
Collaboration and Open Innovation in Bulgaria have an unfavorable performance compared
to other European countries [1].
Entering into a foreign market is the next problem indicated by managers.
According to 60% of them, it is the government policy that does not encourage
exporters, as well as the lack of awareness of the opportunities combined with lower
competitiveness of products and services.
According to an analysis of the European Commission on foreigh-trade
orientation most of the SMEs in the country prefer to export their products to
neighboring countries. Entering foreign markets is mainly considered as an obstacle
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for new and small-sized enterprises. Production of vehicles (not including
automobiles radio and television equipment and machinery are leading economic
activities in terms of internationalization [1].
To summarize the results of the study, the following conclusion is made:
Managers of SMEs identify the most important problems for their development
as follows:
- Adverse macroeconomic and business environment;
- Difficult access to credits;
- Outdated technology and equipment;
- Low level of innovativeness
- Difficulties in entering the European markets.
Result analysis with regard to proposals from SMEs to overcome these
problems is related to the improvement of public policy and legislation in order to
promote and encourage small and medium business.
The European Commission reported that in Bulgaria the main weakness of the
economy is the low level of research and innovation. Both activities are not funded
sufficiently, do not achieve the expected results and need radical reform [2].
Policies to stimulate growth, employment and competitiveness are key to the
success of both the Europe 2020 Strategy and the National Development Programme
«Bulgaria 2020». Our country faces the challenge to promote competitiveness based
on higher productivity where innovations, new skills and sustainability are key
components. Therefore, a formulation of specific policies is necessary as well as an
implementation of integrated economic measures in order to improve access to
finance and encourage entrepreneurship, innovation and development of all the
factors of competitiveness of Bulgarian SMEs
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Основным стратегическим направлением развития Украины в
современных условиях глобализации является инновационное развитие, в
основе которого поддержка и обеспечение высокого уровня инновационной
активности субъектов национальной экономики. Именно субъекты
хозяйственной деятельности являются
источником
инициативы
в
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инновационной экономике, предъявляют спрос на инновации, осуществляют
процесс их коммерциализации, изучают потребности рынка, способствуют
получению нового или усовершенствованного продукта, услуги, системы
управления, методов производства, а также устанавливают партнерские
отношения с научными организациями, которые продуцируют новые знания.
Отметим, что наибольшее влияние на инновационную активность субъектов
национальной экономики оказывает
государство и его экономическая
политика в инновационной сфере [1, 2]. Поэтому, важно исследовать
проблему государственного регулирования инвестиционной активности
субъектов национальной экономики и определить его рычаги с целью
обеспечения стабильного экономического роста.
Под инновационной активностью субъектов экономики следует понимать
их участие в инновационном процессе, который связан с инициацией
инноваций, разработкой новых продуктов и операций, их реализацией на рынке
и дальнейшей диффузии.
Также инновационную активность субъектов можно рассматривать с
точки зрения комплексной характеристики их инновационной деятельности, и
готовности
к
обновлению
знаний,
технологического
оснащения,
информационных технологий и условий их эффективного использования, а
также восприимчивости ко всему новому [3]. Инновационная активность
определяется удельным весом предприятий, которые осуществляют
инновационную деятельность.
Отметим, что в 2000 г. и 2002 г. был наибольший показатель удельного
веса предприятий, которые занимались инновационной дельностью
и
составлял 18%, в 2005-2006 гг. – наименьший – 11,9% и 11,2% соответственно.
В 2012 г. показатель удельного веса предприятий, которые занимались
инновационной дельностью составил 17,4% [4]. Такое колебание
вышеупомянутых
показателей
свидетельствует
об
отсутствии
сбалансированности и системности реализации инновационной политики, а
также заинтересованности субъектов национальной экономики в участии в
инновационном процессе. Также, по мнению отдельных исследователей,
отсутствие поддержки со стороны государства тормозит технологическое
развитие многих производств, что делает продукцию отечественных
предприятий неконкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках.
Преимущественное количество субъектов национальной экономики нуждается
в обновлении и модернизации производства с целью повышения уровня их
инновационной активности и адаптации к постоянным изменениям
окружающей среды и своевременного реагирования на вызовы, стоящие перед
ними [2, с. 36] .
Система воздействия государства на инновационно активных субъектов
национальной экономики
включает организационное, экономическое и
нормативное регулирование.
Считаем, что наиболее действенные инструменты, с помощью которых
государство реализует свои функции в сфере поддержки инновационной
деятельности – это прямая финансовая поддержка инновационных проектов,
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налоговое регулирование в целом, и фискальные льготы для субъектов,
занимающихся инновационной деятельностью в частности.
Прискорбным является тот факт, что появление 20 нормативных актов,
которые в той или иной части регулируют вопросы инновационной
деятельности в Украине, свидетельствует о том, что проблема значимости
поддержки инновационных процессов не решает проблему стимулирования
инновационной деятельности через систему налогообложения.
Считаем необходимым учесть опыт развитых стран в стимулировании
инновационной деятельности через налоговые стимулы. По нашему мнению,
целесообразна разработка Законов Украины «О налогообложении в сфере
инновационной деятельности», ««О льготах по обеспечению инновационной
деятельности», «О финансировании инновационной деятельности».
Основные проблемы системы государственного регулирования субъектов
национальной экономики, которые в дальнейшем могут стать приоритетными
направлениями ее развития связаны с созданием нормативно-правовой среды
в части регулирования взаимоотношений участников инновационного
процесса; предоставлением субсидий, льготных кредитов и фискальных льгот
для предприятий, которые заинтересованы во внедрении инноваций и
повышении собственной инновационной активности; формированием
инновационной инфраструктуры (Инновационный банк, развитие венчурных
фондов, Информационный центр с целью накопления данных об
исследованиях, их завершенности и коммерциализации); кооперацией
университетов и промышленности; стимулированием партнерских отношений
между государством, бизнесом и наукой.
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СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасний
контекст
економічних
відносин
між
суб‘єктами
господарювання, і видавництвами зокрема, спонукає до активного розвитку
інноваційної діяльності на мікро та макрорівнях вітчизняної економіки.
Поняття «інноваційна діяльність» досить швидко ввійшло до сучасного
вітчизняного економічного лексикону. Воно означає самостійний вид
діяльності підприємства, пов‘язаний з управлінням процесами відновлення всіх
об‘єктів господарювання в ринковій економіці [1,с.1922]. Тобто, інноваційна
діяльність – це певний комплекс робіт, який спрямований на розробку та
використання (комерціалізація, впровадження) технологічно нових або значно
технологічно вдосконалених продуктів і виробничих процесів.
Зважаючи на те, що видавничі підприємства, створюють такі засоби
масової комунікації, як книга, періодичні видання, що в свою чергу виконують
ряд надважливих соціальних функцій, важливим є розв‘язання проблеми
активізації інноваційної діяльності вітчизняних видавництв. Варто зазначити,
що у всіх високо розвинутих країнах світу, ставиться акцент не на ціновий
механізм конкуренції між видавництвами, а на інноваційні процеси, як фактор
підвищення конкурентоспроможності видавничого підприємства.
Виходячи з того, що стимулювання інноваційної діяльності є елементом
мотивування та полягає в чітко усвідомленому заохочені керівником
працівників – інноваторів, задля отримання найвищих результатів у
інноваційній діяльності. Для реалізації встановлених керівництвом
видавництва цілей слід застосовувати систему стимулювання працівників, що
здійснюють координацію та управління процесами інноваційної діяльності. Що
в свою чергу, і є соціальними чинниками активізації інноваційної діяльності
сучасного видавництва. Адже, вони включають в себе: рівень освіти
працівників,їх досвід роботи, особисті якості, що в свою чергу через сукупність
певних заходів призведе до активізації інноваційної діяльності. Такими
заходами можуть бути: можливість залучення працівників до управління,
створення нових посад, пов‘язаних із інноваційною діяльністю підприємства –
застосування методів нематеріального стимулювання. Новітні технології,
використовувані у видавництві, впровадження досягнень науково-технічного
прогресу можуть спонукати його керівників запроваджувати безкоштовне
навчання працівників для уникнення помилок у процесі виробництва
інноваційної продукції.
Отже, соціальні чинники стимулів і мотивів істотно впливають на
успішність інноваційної діяльності підприємства. Володіння належним рівнем
знань щодо характеру та сили їх впливу дасть змогу здійснити розвиток
інноваційної діяльності видавництва та підвищить її результативність.
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Також варто зазначити, що інноваційна діяльність є сьогодні однією з
найважливіших умов для створення конкурентоспроможної продукції
вітчизняними видавництвами. Саме тому держава повинна допомагати
здійснювати фінансування інноваційних проектів, залучатися до стимулювання
приватних і державних видавництв для вкладення інвестиції в інноваційні
проекти . Для цього потрібно створити певні пільгові умови вже для тих
видавничих підприємств, які в своїй діяльності впроваджують прогресивні
технології та використовують вітчизняні науково-дослідні напрацювання.
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «ИНВЕСТИЦИИ» И ЕЁ
РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ
Согласно Закону Украины «Об инвестиционной деятельности»,
инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных
ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов
деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается
социальный эффект [1].
Термин "инвестиция" происходит от латинского слова "investire", что в
переводе означает долгосрочное вложение средств [2], или от английского
«investment» - вложение средств, капитала. В современном английском
экономической терминологии инвестиции трактуются как увеличение объема
функционирующего в экономической системе капитала, материализованного в
средства производства, что в целом определяет динамику общественного
расширенного воспроизводства.
В экономической науке долгое время использовался термин "капитальные
вложения", что представляет собой чистый прирост реального капитала
общества. Под капиталом подразумевают "накопленный на определенный
момент времени запас машин, оборудования, производственных зданий и т.п.,
представляющие собой элементы производительных сил страны" [3], то есть
факторы производства, представленные всеми средствами производства,
которые созданы людьми для того, чтобы с их помощью делать другие товары
и услуги. Это можно объяснить тем, что ведение планового хозяйства
уменьшало необходимость финансирования в денежной форме, поскольку
осуществлялось централизованное распределение ресурсов по установленному
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плану, поэтому материализованная форма вложений была допустимой и более
лучшей.
С переходом экономики Украины к рыночным условиям хозяйствования,
становится неправомерным приравнивание инвестиций с капиталовложениями,
поскольку в литературе последнее рассматривается как вложения в основные
фонды из состава которых исключают затраты на оборотные средства. Поэтому
появляется новая интерпретация инвестиций: "Инвестиции - вложения в
основной и оборотный капитал с целью получения дохода. Инвестиции в
материальные активы - вложения в движимое и недвижимое имущество
(землю, здания, оборудование и т.д.). Инвестиции в финансовые активы вложения в ценные бумаги, банковские счета и другие финансовые
инструменты" [4]. "Инвестиции - это вложение средств в реальные активы
(прямые инвестиции) или в ценные бумаги (портфельные инвестиции) с целью
получения прибыли и / или достижения любого другого желаемого успеха" [5].
Вообще есть как минимум два основных подхода к определению
сущности, места и роли инвестиций как экономической категории.
Первый основан на положениях экономической теории, согласно с ними
под инвестициями понимают те экономические ресурсы, которые направлены
на увеличение реального капитала общества, то есть на расширение или
модернизацию производственного потенциала. К таким процессам можно
отнести приобретение сооружений, транспортных средств, нового
оборудования, строительство, расходы на научные исследования и подготовку
кадров. Так что такие инвестиции, которые направлены на восстановление
основных производственных фондов, можно назвать капитальными
вложениями.
Второй подход основан на теории финансов, согласно которой
инвестиции рассматриваются как любая форма преобразования сбережения в
капитал. При этом, в большинстве случаев, средства направляются от тех, кто
не может эффективно использовать, к тем, кто может использовать их
продуктивно. Данный процесс способствует не только повышению
производительности и эффективности экономики в целом, но и улучшению
экономического благосостояния каждого члена общества [6].
По нашему мнению в широком смысле под инвестициями следует
понимать долгосрочные вложения капитала и других ценностей в различные
отрасли народного хозяйства внутри страны, с целью дальнейшего их
увеличения.
Стоит отметить, что инвестиции являются финансовой основой
экономического роста. Так, например, П.А. Самуэльсон и В.Д. Нордгауз
отмечали, что инвестиции играют ведущую роль в росте, выражая в
краткосрочном периоде объем производства через воздействие на совокупный
спрос. В долгосрочном периоде они влияют на экономический рост через
капиталообразования, на потенциальный объем производства и совокупное
предложение [7].
Опыт таких стран, как Чехия, Словения и Словакия свидетельствует о
том, что после спада экономики, хотя и относительно незначительного (20133

25%), с 1993 по 1994 годы именно прирост инвестиций предшествовал на один
два года восстановлению экономического роста. В таких странах как Польша,
Болгария, Венгрия, Румыния восстановления производства на докризисном
уровне и увеличение капиталовложений произошло одновременно.
Подтверждение тесной зависимости между динамикой валового внутреннего
продукта и уровнем капитальных вложений можно наблюдать в развитии КНР,
причем одним из основных факторов невероятного экономического роста
Китая стал иностранный капитал, то есть инвестиции и кредиты [8].
Для более детального анализа и выяснения тесноты зависимости между
реальным экономическим ростом и уровнем инвестиций в основной капитал,
для экономики Украины, нами было проведено эмпирическое исследование.
Полученные результаты (коэффициент корреляции – 88% и коэффициент
детерминации – 78% ) свидетельствуют о прямой, тесной взаимосвязи между
экономическим ростом и инвестициями.
Итак, выступая относительно самостоятельным звеном общественного
воспроизводства, рынок инвестиционных ресурсов стал играть важнейшую
роль в становлении нового качества экономического роста, благосостояния
населения страны, в свою очередь напрямую связано с обеспечением
оптимального соотношения между накоплением и потреблением. Так,
например, прямые иностранные инвестиции особенно необходимы, ведь они
являются мощным источником внешнего финансирования и определяющим
инструментом резких положительных изменений, прямым образом влияя на
рост ВВП и индекс человеческого развития. Исследования Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) показывают, что иностранные инвестиции
непосредственно влияют на занятость и эффективность деятельности
предприятий и, как следствие, - на эффективность всей экономики. Компании,
получающие инвестиции нерезидентов, вместе с капиталом приобретают новые
технологии и новые подходы к менеджменту и как результат - имеют высшую
экономическую эффективность [9]. Происходит накопление основного
капитала и нормализация платежного баланса, растет заработная плата,
квалификация рабочей силы, управленческого персонала, внедряются новые
технологии, увеличивается поток денег в страну, появляется доступ к новым
рынкам.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Экономика - это область человеческой деятельности, которая служит
удовлетворению человеческих потребностей и является общим объектом для
всех экономических наук [1, с.6].
Основной хозяйствующей структурной единицей в условиях рыночной
экономики является предприятие. Именно предприятие является основным
производителем товаров и услуг, основным рыночным субъектом, вступающим
в различные хозяйственные отношения с другими субъектами [1, с. 23].
Предприятие является экономической организацией, которая занимается
производственным потреблением ресурсов и производит продукцию, товары и
услуги с цель получения прибыли.
Производственное предприятие это обособленная специальная
организация, основой организации которой является профессионально
организованный трудовой коллектив, способный с помощью имеющихся в его
распоряжении средств производства изготавливать необходимую потребителям
продукцию (выполнять работы, оказывать услуги) соответствующего
назначения, профиля и ассортимента [2, с. 9].
Оно обладает рядом существенных признаков:
 организационное единство;
 обособленное имущество;
 имущественная ответственность;
 оперативно-хозяйственная и экономическая самостоятельность;
 наличие идентификационных признаков.
К функциям предприятия относятся: Обеспечение производства товаров и
услуг, а так же их реализация; Инвестирование капитала на развитие и
обновление предприятия; Удовлетворение запросов потребителей, а так же
получение благ владельцами и сотрудниками данного предприятия.
С управлением предприятия непосредственно связаны термин
«планирование» и термин «прогнозирование».
Сущность планирования
проявляется в конкретизации целей развития всей фирмы и каждого
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подразделения в отдельности на установленный период времени; определение
стратегических задач, средств их достижения, сроков и последовательности
реализации; выявление материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
необходимых для решения поставленных задач. Прогнозирование предвидит
развитие процессов и явлений на будущее или научно-обоснованное суждение,
о возможных состояниях объекта в будущем или об альтернативах, путях и
сроках их достижения.
Создание собственного дела состоит из трех основных этапов.
На первом (подготовительном) этапе происходит формирование
предпринимательской идеи; определение целей предпринимательской
деятельности и разработка стратегии развития предприятия; выбор
организационно-правовой формы собственности; выбор месторасположения
предприятия.
На втором (установочном) этапе осуществляется поиск партнеров,
определение состава учредителей; определение величины уставного фонда и
источников финансирования; разработка названия предприятия; подготовка
учредительных документов; регистрация предприятия в соответствующих
государственных органах; оформление атрибутов предприятия.
На третьем (организационном) этапе осуществляется организация
управления предприятия; формирование сетей поставки ресурсов и реализации
продукции; подбор персонала; организация производственного процесса.
Управление предприятием реализуется аппаратом управления и
отдельными работниками, которые при этом вступают в экономические,
организационные, социальные, психологические и другие отношения друг с
другом. Выделим
четыре основных типа организационных структур:
линейный, функциональный, дивизиональный и адаптивный [1,с. 164].
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Львівська комерційна академія
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЯК
ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Основою комерційної діяльності будь-якого акціонерного товариства
виступає акціонерний капітал, що утворюється за рахунок емісії акцій та
частини прибутку, спрямованої на нагромадження. Природа акціонерного
капіталу дає підстави розглядати його як вищу форму організації соціальноекономічних відносин.
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Капітал акціонерного товариства, як економічне явище, виявляє свою
сутність у цілісності розрізнених елементів, об'єднаних з метою організації та
активізації виробничої, комерційної та підприємницької діяльності і розподілі
ризику, і яке стає передумовою формування складної системи організаційноекономічних
та
соціально-економічних
відносин
між
учасниками
господарських процесів.
Фінансові ресурси завжди виражають відношення власності (тобто
належать або державі, або підприємствам різних форм власності, або
населенню), мають певні джерела утворення, їх формування і використання
завжди має свою правову основу і регламентується законодавчими та
нормативними актами. Їх величина, джерела формування і напрями
використання залежать від суб'єктів господарювання, характеру їх діяльності,
форми власності, ефективності господарської діяльності тощо. Сформоване за
рахунок власного капіталу майно (активи) є матеріальним забезпеченням
(гарантом) ліквідності боргових зобов'язань. Чим більша частка активів
сформована за рахунок власного капіталу, тим більша гарантія погашення
боргу кредиторам, вищий імідж підприємства як ділового партнера [1, с. 92].
Специфіка формування фінансових ресурсів акціонерних товариств
визначається використанням такого методу фінансового забезпечення як
акціонування, механізм якого зумовлює акціонерну сутність статутного
капіталу і розширює можливості щодо концентрації і централізації фінансових
ресурсів.
Особливості формування фінансів акціонерних товариств визначаються
фінансовим механізмом, кількісна і якісна характеристики якого
встановлюються тим, яка величина фінансових ресурсів зосереджується й
витрачається та якою є технологія їх зосередження й витрачання.
Основною метою системи менеджменту акціонерного товариства в
сучасних умовах господарювання є спроба найбільш ефективно використати
обмежені фінансові ресурси за умови повноцінної реалізації можливостей
внутрішнього та зовнішнього середовища при допустимому рівні фінансового
ризику. Фінансовими важелями, які складають цілісний механізм
функціонування акціонерного товариства виступають: власні та залучені
фінансові ресурси, прибуток, податки, ринкова вартість акцій та облігацій,
дивіденди тощо [3, с. 82].
Однією з особливостей формування фінансових відносин в акціонерному
товаристві є наявність корпоративного управління, що передбачає тісний
взаємозв'язок фінансового менеджменту та акціонерних відносин власності,
який виявляється в управлінні власниками й уповноваженими особами
стратегією у галузі фінансів корпорації, що забезпечує насамперед фінансову
стійкість товариства, ефективне використання фінансових ресурсів,
формування фондів грошових ресурсів у визначених розмірах, контроль за
використанням і збереженням майна тощо.
Фінансовий менеджмент в акціонерному товаристві виявляє резерви
фінансування, що забезпечують зростання обсягів виробництва і реалізації
продукції, зменшення витрат, отримання прибутку, збалансування
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матеріальних і фінансових ресурсів, підвищення фінансової стійкості. У
поліпшенні фінансового стану підприємства основні акценти слід зробити саме
на проблемі забезпечення його фінансової стійкості, наявності вільних коштів
та підвищення ефективності використання активів.
Дослідження теоретичних розробок з фінансового менеджменту дозволяє
узагальнити основні завдання для досягнення мети управління фінансовими
ресурсами акціонерного товариства, які полягають в:
- розрахунку необхідного обсягу капіталу товариства у різні періоди його
життєвого циклу у відповідності із статутними цілями;
- формуванні оптимальної структури джерел капіталу з врахуванням
вартісної оцінки його складових та доходності;
- забезпечення фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності
підприємства в процесі його функціонування;
- раціональному інвестуванні капіталу за напрямками його використання;
- ефективному використанні капіталу, яке передбачає прискорення його
обороту, забезпечення максимізації доходності капіталу при мінімізації
фінансових ризиків пов‘язаних з його використанням;
- мінімізації витрат, пов‘язаних із залученням капіталу для здійснення
фінансово-господарської діяльності;
- забезпеченні достатнього рівня фінансового контролю.
Склад фінансово-економічної служби, обсяг і особливості організації
управління фінансами акціонерного товариства залежать від наступних
чинників. Відобразимо їх за допомогою рис. 1.
Управління фінансами акціонерного товариства
Обсяг діяльності

Обсяг фінансових ресурсів

Характер діяльності

Організаційна структура
управління товариством

Наявність територіально відокремлених
підрозділів: філій, представництв
Рис. 1. Чинники впливу на політику управління фінансами акціонерного
товариства
Як бачимо з рис. 1 політика управління фінансовими ресурсами
визначається багатьма чинниками, які доцільно врахувати при плануванні
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства та формуванні
основних принципів управління фінансами.
Сучасний етап управління розвитком ринкової економіки забезпечується
шляхом поєднання ринкового саморегулювання та системи державного
регламентування ринкових відносин. Ринок самостійно регулює розвиток
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суб'єктів господарювання та виробництво товарів, робіт, послуг на основі
взаємодії елементів ринкового механізму: попиту, пропозиції і ціни. Важливу
роль в реалізації поставлених цілей відіграє фінансова політика, яка функціонує
на основі здійснення фінансового менеджменту на підприємстві.
Останнім часом спостерігається активна діяльність держави як
своєрідного акціонера, що обумовлює певні особливості функціонування
політики управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств. Держава
виступає акціонером в акціонерних товариствах України шляхом внесення
відповідної частки державних корпоративних прав.
Ефективність господарської діяльності акціонерного товариства полягає в
тому, щоб правильно скоординувати сукупність управлінських рішень для
безперебійного забезпечення основної діяльності підприємства необхідними
фінансовими ресурсами. Тому зараз для економіки України важливим та
актуальним є формування ефективних методів управління фінансами в системі
корпоративного управління, що адекватні ринковим відносинам та дозволяють
на практиці реалізувати значний потенціал розвитку, що притаманний цій
прогресивній організаційно-правовій формі господарювання.
Світовою практикою доведено, що в сучасних умовах господарювання
одним з основних джерел інвестиційних ресурсів для виробничого розвитку
акціонерних товариств виступає фондовий ринок, на якому емітенти
розміщують свої цінні папери з метою залучення додаткових інвестиційних
ресурсів. Так, наприклад, випуск акцій товариством дозволяє отримувати
додаткові кошти безстроково, а випуск облігацій може забезпечувати залучення
позикових ресурсів на більш вигідних, ніж в банку умовах.
Особливо актуальною на сучасному етапі розвитку економіки України є
необхідність структуризації управлінського апарату та визначення основних
особливостей як акціонерних товариств, так і аспектів управління їх
фінансовими ресурсами, напрямів корпоративної політики та формування
системи менеджменту для досягнення ефективної результативності.
Тому обґрунтування економічного змісту показників і методики
проведення аналізу фінансового стану є науковою проблемою, вирішення якої
сприятиме вдосконаленню процедури фінансового планування та узагальненню
існуючого досвіду розробки і реалізації фінансових планів акціонерними
товариствами в Україні, а загалом, і підвищення ефективності їх фінансовогосподарської діяльності на основі складання та реалізації прогнозних планів
доходів, витрат і прибутку підприємства.
Отже, акціонерні товариства в економіці нашої держави відіграють
важливу роль, адже саме цей вид організаційно-правової форми
господарювання створює найбільшу частку ВВП країни. Звідси випливає
необхідність вдосконалення форм фінансування господарської діяльності, що
буде слугувати стимулом розбудови ринкових відносин і значною мірою
визначатиме успішність інтеграції України до системи світових господарських
зв'язків та залучення іноземних інвестицій в перспективі.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні умови діяльності підприємств, що характеризуються такими
тенденціями, як: модифікація потреб персоналу, девальвація одних і
актуалізація інших цінностей персоналу, зміна вимог персоналу до робочого
місця, усвідомлення необхідності соціальної орієнтації політики управління
персоналом та ін. сприяють формуванню нового типу працівника, який чітко
усвідомлює свою значущість, критично оцінює роботодавця і формує свою
організаційну поведінку, виходячи з умов, які забезпечує йому підприємство.
Як наслідок, логічним є висновок про необхідність управління маркетинговою
організаційною поведінкою персоналу підприємства, яке повинно передбачати,
поряд з іншим, проведення відповідних маркетингових досліджень.
Метою
маркетингових
досліджень
організаційної
поведінки
персоналу є визначення ступеня розвитку відносин між підприємством і
персоналом, їх спрямованість на задоволення потреб персоналу та досягнення
цілей працівників і підприємства.
Важливим при цьому є усвідомлення того факту, що поведінка одного
працівника може здійснювати прямий або опосередкований вплив на поведінку
іншого (інших) [1, с.54]. До того ж, поведінка працівників у групах може
значно відрізнятися від їх індивідуальної поведінки. У зв‘язку з цим для чіткого
розуміння, обґрунтованого прогнозування і адекватного управлінського впливу
на організаційну поведінку персоналу об‘єктом її маркетингових досліджень
повинна виступати як індивідуальна поведінка працівників, так і поведінка груп
працівників. Це дозволить інтерпретувати та аналізувати відносини
підприємства і персоналу як з точки зору працівників як особистостей, так і з
точки зору окремих груп підприємства. При цьому важливим є також
дослідження системи чинників, що впливають на маркетингову організаційну
поведінку персоналу підприємств.
Таким чином, маркетингові дослідження організаційної поведінки
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персоналу підприємств повинні носити системний характер і передбачати:
- маркетингові дослідження чинників, що впливають на маркетингову
організаційну поведінку персоналу підприємства;
- маркетингові дослідження індивідуальної поведінки працівників;
- маркетингові дослідження групової поведінки.
- Маркетингові дослідження чинників, що впливають на маркетингову
організаційну поведінку персоналу підприємства, передбачають:
- дослідження зовнішніх чинників (макросередовища, мікросередовища);
- дослідження внутрішніх чинників (чинники організаційного, групового,
персонального рівня).
Маркетингові дослідження індивідуальної поведінки працівників повинні
включати:
- дослідження індивідуальної професійної поведінки працівників та її
результативності (тип поведінки, характеристики поведінки, локус
контролю поведінки, самоконтроль поведінки, ефективність діяльності,
якість роботи);
- дослідження передумов формування і складових маркетингової
організаційної поведінки персоналу (цінності персоналу; ступінь
узгодженості між цінностями працівників і цінностями підприємства;
- цілі персоналу; ступінь узгодженості між цілями працівників і цілями
підприємства; спрямованість персоналу на досягнення
цілей
підприємства і власних цілей; потреби персоналу; ступінь узгодженості
між потребами працівників і системою мотивації, що діє у підприємстві;
особистий потенціал персоналу; ступінь узгодженості між особистим
потенціалом працівників і потенціалом підприємства; лояльність
персоналу до підприємства).
В свою чергу, маркетингові дослідження групової поведінки доцільно
здійснювати за такими напрямками:
 дослідження внутригрупової поведінки працівників (тип поведінки,
характеристики
поведінки,
рольова
диференціація,
соціальнопсихологічна адаптація до групи, групове самовизначення і
самоствердження, лідерство);
 дослідження поведінки групи і групових соціально-психологічних
процесів (тип поведінки; характеристики групової поведінки
(інтегративність як узгодженість дій і варіантів поведінки членів групи;
групова стресостійкість як здатність групи до оперативної мобілізації її
потенціалу з метою протидії деструктивним діям, явищам та ін.); групове
цілеполягання; групова динаміка; конфліктність; застосування групових
санкцій).
 дослідження комунікацій і HR-взаємодії (система комунікацій, відносини
між формальними і неформальними групами, функціонально-рольові
взаємовідносини, міжособистісна і міжгрупова взаємодія).
На основі маркетингових досліджень організаційної поведінки персоналу
і прийняття відповідних управлінських рішень щодо її корегування у
необхідному для працівників і підприємства напрямку у підприємствах
141

необхідно вирішувати ряд важливих завдань, зокрема: підвищення
задоволеності працівників роботою; формування і розвиток лояльності
персоналу до підприємства; підвищення мотивації персоналу; зниження
плинності персоналу, абсентеїзму; зростання ефективності діяльності
персоналу; забезпечення самоактуалізації працівників у групі, в колективі;
підвищення згуртованості колективу; зростання ефективності HR-взаємодії;
розвиток корпоративної культури; удосконалення системи комунікацій тощо.
Базуючись на результатах маркетингових досліджень організаційної
поведінки персоналу (на основі виявлення існуючих і потенційних проблем)
підприємствам слід встановлювати нові або корегувати існуючі правила
індивідуальної і групової поведінки.
Вважається, що створення умов для тісної взаємодії різних груп сприяє
усуненню бар‘єрів між різними категоріями персоналу і формуванню
сприятливого психологічного клімату у процесі співпраці [2, с.46].
При цьому слід забезпечити узгодженість як індивідуальної, так групової
організаційної поведінки шляхом: встановлення відповідних організаційних,
групових та індивідуальних цілей; розробки адекватних схем організаційної
поведінки; координації рольової взаємодії між працівниками; удосконалення
діючих у підприємстві поведінкових стандартів; впровадження інноваційних
механізмів управління організаційною поведінкою та ін.
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Київський національний університет технологій та дизайну
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВ
На сьогоднішній день у світовому господарстві формується новий погляд
на фактори економічного зростання. Досвід розвинених країн показав, що
основа стійкого економічного зростання забезпечується рівнем розвитку і
динамізмом інноваційної сфери і відбувається на базі використання знань та
інновацій як найважливіших економічних ресурсів. Саме інновації призводять
до формування нових галузей і виробництв, а ініціатором їх є творчість
людини-новатора.
Посилення ролі людського чинника в діяльності підприємства призвело
до виникнення поняття «кадровий потенціал». Загалом кадровий потенціал є
людським чинником у вигляді безперервного, динамічного процесу, який
характеризує його приховані можливості.
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В сучасних умовах розвиток кадрового потенціалу підприємства є
проблемою, вирішення якої визначає результати діяльності підприємства та
соціально-економічне зростання національної економіки. Управління кадровим
потенціалом є важливим стратегічним напрямком розвитку підприємства, а
також засобом досягнення стійких конкурентних переваг на конкурентному
ринку.
Теоретико-методологічні та економіко-організаційні аспекти управління
персоналом та кадровим потенціалом підприємства висвітлені у працях
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених та науковців. Серед них на
особливу увагу заслуговують роботи М. Амстронга, І. Ансоффа, Є. Бєлкіна, А.
Бовтрука, Д. Богині, К. Боумена, О. Волгіна, Н. Гаузнера, В. Гончарова, М.
Грачова, Г. Дмитренка, М. Долішнього, Л. Дорошенка, П. Друкера, О.
Єгоршина, Г. Зайцева,Л. Івановської, О. Ісаєнка, А. Кібанова та багато інших.
Кадровий потенціал — це сукупність якісних та кількісних характеристик
персоналу підприємства як одного з видів ресурсів, пов‘язаного з виконанням
призначених йому функцій та досягненням цілей перспективного розвитку
підприємства; це наявні та потенційні можливості працівників як цілісної
системи, які використовуються та можуть бути використані в конкретний
проміжок часу.
Оптимальна система управління кадровим потенціалом підприємства
повинна забезпечувати: своєчасне укомплектування кадрами та забезпечення
безперебійного функціонування підприємств; процес реалізації товарів та
послуг; формування необхідного рівня кадрового потенціалу підприємства;
надання
можливостей
для
кваліфікаційного
зростання;раціональне
використання робочої сили згідно з кваліфікацією.
Система управління кадровим потенціалом підприємства, охоплює
чотири підсистеми (рис. 1).

Рис.1. Система управління кадровим потенціалом підприємства
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Отже на (рис.1) бачимо, що перша підсистема управління кадровим
потенціалом охоплює цикл робіт, щодо його формування та складається із 4-х
напрямків: планування потреби в персоналі; найм працівників; комплектування
управлінського персоналу на підприємстві; рівень оплати праці та склад пільг,
що надаються. Друга підсистема управління розвитком кадрового потенціалу
підприємства є реалізацією кадрової політики і стратегії підприємства, щодо
розвитку персоналу, та реалізацію прогнозів щодо забезпечення потреби у
персоналі у стратегічній перспективі.
Таким чином, необхідно відмітити, що кар‘єрне зростання та просування
персоналу по службі відіграє важливу роль у підсистемі управління розвитком
кадрового потенціалу підприємства.
Третя підсистема в кадровому управлінні – управління якістю трудового
життя, що і означає ступінь задоволення працівниками свої особистих потреб у
процесі роботи на підприємствах. Якість трудового життя включає такі
параметри: як гідна заробітна плата, здоров‘я, безпека, самоповага, дружній
колектив та вирішення конфліктів та самоповага, тобто сприятливий соціальноекономічний клімат. А саме соціально-психологічний клімат у колективі є
одним із важливих факторів ефективного використання кадрового потенціалу
та функціонування підприємства.
Четверта підсистема у систему управління кадровим потенціалом –
управління його використанням. Вона складається з: організації праці та
забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу. Сутність
підсистеми «організація праці» полягає у установленні певного порядку
здійснення та побудови трудового процесу та розкривається через її елементи.
У сучасних умовах базою для розроблення прогнозів у сфері праці,
планування заходів, щодо підбору, навчання та адаптації персоналу.
Важливий вплив на підсистему управління формування кадрового
потенціалу є найм працівників. Найм на роботу є рядом дій, спрямованих на
залучення кандидатів, які володіють необхідним кадровим потенціалом, і їх
відбір [2].
Забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу охоплює
методи результатів праці та зіставлення витрат, визначення чинників
збільшення випуску продукції та зниження витрат праці. Ефективність
кадрового потенціалу підприємства характеризується наступними показниками:
продуктивність праці, забезпечення підприємства персоналом та його руху і
інтенсивності використання персоналу, використання робочого часу.
Управління кадрами на практиці включає в себе:
 формування системи управління кадрами;
 планування кадрової роботи;
 та розробку оперативного плану кадрової роботи;
 проведення маркетингу кадрів підприємства;
 визначення кадрового потенціалу та його аналіз [1].
Кадровий потенціал підприємства відіграє провідну роль у розв‘язанні
науково-технічних, організаційних та економічних завдань господарювання.
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Тому управління кадровим потенціалом підприємства, на нашу думку, повинно
здійснюватися на засадах стратегічного підходу. Це означає використання в
практиці управління персоналом прогресивних підходів стратегічного
управління, концепцій «етичного підприємництва».
Висновок. На сьогоднішній день саме персонал розглядається як
найважливіший внутрішній ресурс підвищення прибутковості підприємства,
тому ефективне управління ним має ключове значення для успішності і
результативної роботи організації. Незалежно від специфіки бізнесу, рішення
задачі управління кадровим потенціалом підприємства зрештою зводиться до
того, щоб сформувати «правильну» поведінкову модель його співробітників,
добитися того, щоб кваліфікація і професійний рівень персоналу не тільки
максимально відповідали потребам компанії, але і підкріплювалися бажанням
ефективно працювати, сприяючи процвітанню бізнесу.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Данная тема привлекает своей актуальностью, так как управление
персоналом на предприятии составляет одно из ведущих направлений его
деятельности и представляет собой особый вид управленческой деятельности,
требующий выполнения особых функций и качеств у менеджеров.
Особая роль в управлении человеческими ресурсами принадлежит
обеспечению
предприятия
высококвалифицированными
кадрами
с
соответствующими организационными навыками, умениями, компетенциями,
способствующими
формированию
положительного
социальнопсихологического климата в коллективе, который будет оказывать влияние на
экономические показатели деятельности предприятия.
Следует отметить, что на современном этапе развития экономики
управление персоналом является особым видом управленческой деятельности,
определяющим потенциал и способности сотрудников предприятия.
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Исходя из сведений из истории, хочет отметить, что первоначально - в
первобытную эпоху - в родовой общине сложилась первое простейшее
кооперирование, т.е. совместная, коллективная работа.
На современном этапе управление персоналом представляет собой целый
спектр управленческих наук, способствующих правильному формированию
трудового коллектива на предприятии.
Особое внимание в исследовании направлений в системе управления
персоналом принадлежит методам, способам управления конфликтами,
качественным показателям сотрудника, способствующим карьерному росту.
Однако основу совершенствования систем и методов управления
персоналом на предприятии составляет рациональное использование трудового
потенциала сотрудника.
Хочется отметить, что на современном этапе развития экономики
персоналу предприятия свойствен высокий динамизм развития, так как
управление персоналом играет ведущую роль в кадровой политике.
Нельзя не обратить внимание на то, что развитие направлений в системе
управления персоналом, состоящей из набора, отбора, оценки, обучения и
развития работников, способствует лидерству предприятия в жесткой
экономической конкуренции на отечественных и мировых рынках, получению
крупных дивидендов на базе новых технологий, возможности диктовать свои
условия в рамках глобального экономического пространства.
Наряду с этим научное направление «Управление персоналом»
формируется на стыке наук: теории и организации управления, психологии,
социологии, конфликтологии, этики, экономики труда, трудового права,
политологии и ряда других.
В управлении персоналом и в управлении кадрами, в частности,
необходимо определить само понятие управления, так как в соответствии с
классическим подходом к данному вопросу и согласно кибернетическим
принципам, под управлением понимается процесс поддержания системы в
назначенных параметрах, т.е. обеспечение такого ее устойчивого состояния,
при котором она способна оптимальным образом выполнять те функции,
которые характерны для данной предметной области [1].
Рассмотрим определение «управление персоналом», под которым
понимается система видов управленческой деятельности в сфере набора,
отбора, обучения, оценки трудовых ресурсов на предприятии.
Следует отметить, что современный менеджер в процессе управления
персоналом обязательно должен обладать высокими профессиональными,
деловыми и личностными качествами. Также специалист в области кадрового
управления учитывает такие составляющие, как религиозные, моральные,
этические нормы, обычаи, основные элементы корпоративной культуры
предприятия для корректной работы с персоналом.
Сущность управления персоналом состоит в человеческих ресурсах,
которые добыты на рынке труда в конкурентной борьбе – это и есть ценность
предприятия. Для достижения целей предприятия и получения прибыли, нужно
мотивировать, стимулировать, развивать работников, для того чтобы они
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выдавали необходимые новые знания в работе. Так как на сегодняшний день, в
условиях массового производства, работодатель требует от работника качества,
следует отметить тенденцию дешевизны стоимости рабочей силы, а так же
упрощение труда.
Однако, люди – это конкурентное богатство предприятия, которое надо
развивать вместе с другими ресурсами, для того, чтобы достичь стратегических
целей. Во всем мире на сегодняшний день конкурентоспособность
предприятия, наряду с технологиями и методами организации производства,
определяют обеспеченность квалифицированной рабочей силой, степень
мотивации персонала, организационные структуры и формы работы, которые
позволяют достичь значительного уровня конкурентоспособности работников и
эффективнее использовать их трудовой потенциал.
Сущность управления персоналом заключается в том, что при правильной
организации дела должно улучшаться качество трудовой жизни. Оно
предполагает, что работники имеют возможность удовлетворить свои личные
потребности, работая в организации [2].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что грамотное
управление персоналом обеспечивает повышение эффективности работы
сотрудников, что в свою очередь способствует улучшению экономических
показателей и развитию предприятия в целом.
В заключение хочется отметить, что управление персоналом заключается
не только в том, чтобы удовлетворить потребности предприятия в
укомплектовании персоналом, но и в том, чтобы наиболее полно удовлетворить
потребности работников, способствующих повышению их благосостояния.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних умовах господарювання значно зростає роль ефективного
управління економічною та фінансовою безпекою сільськогосподарських
підприємств. Ринкове середовище, в якому функціонують сільськогосподарські
підприємства,
характеризується
елементами
невизначеності
та
супроводжується ризиками виробничо-комерційної діяльності. Також сільське
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господарство характеризується рядом особливостей, що зумовлюють прояв дії
чинників ризику, зокрема, виробництво продукції відбувається під впливом
природних чинників: не відповідність тривалості робочого періоду і періоду
виробництва, відчутна залежність сільського господарства від регіональних,
економічних, транспортних, майнових та інших особливостей. Все це впливає
на прийняття і реалізацію управлінських рішень і є важливим чинником
формування ефективності менеджменту економічно-фінансової безпеки
сільськогосподарських підприємств [1, с. 4-5].
Основні напрями до розв‘язання проблеми ефективності управління
економічною та фінансовою безпекою підприємств висвітлюються в працях
таких вчених як І.О. Бланк, М.Я. Дем‘яненко, К.С. Горячева, О.Є. Гудзь, М.О.
Мікуліна, П.А. Стецюк та інших видатних економістів. Але на сьогоднішній
день дане питання потребує подальшого вивчення.
Проблема
управління
економічно-фінансовою
безпекою
сільськогосподарських підприємств є складною і багатогранною, оскільки
підприємству необхідно забезпечувати разом із платоспроможністю і
прибутковість. Тому при їх формуванні і використанні підприємства повинні
виконувати різні завдання з огляду на існуючі суперечності між
платоспроможністю і прибутковістю: з одного боку, збільшувати обсяг
фінансових ресурсів для забезпечення постійної платоспроможності
підприємства, а з іншого - забезпечувати ефективність виробництва продукції і
її конкурентоздатність шляхом їх раціонального використання. Таким чином,
від ефективності управління безпекою залежить фінансовий стан підприємства
і його становище в ринковому середовищі [2].
Забезпечення економічної та фінансової безпеки сільськогосподарських
підприємств полягає в розробці заходів, спрямованих на запобігання збитку від
негативних впливів на їхню фінансову діяльність. Ступінь захищеності
пріоритетних фінансових інтересів, можливості забезпечення економічнофінансової безпеки багато в чому залежать від своєчасної ідентифікації
небезпек і загроз. Необхідність комплексного аналізу загроз з урахуванням їх
співпідпорядкованості, структурних взаємозв'язків з метою розробки
адекватних захисних реакцій підприємства робить актуальним формування
ефективного забезпечення системи управління економічно-фінансовою
безпекою сільськогосподарських підприємств [3, с. 7-8].
Дієвість фінансової безпеки аграрних підприємств потребує належного
інформаційного забезпечення, під яким розуміють сукупність документів і
даних, які в них знаходяться, а також методів і засобів їх отримання, організації
зберігання та обробки [4, с. 14]. Інформаційно-аналітичне забезпечення
управління економічно-фінансової безпеки являє собою організаційнофункціональний комплекс, який забезпечує процес безперервного
цілеспрямованого підбору відповідних інформаційних показників, необхідних
для здійснення аналізу, планування і вироблення ефективних управлінських
рішень
за
всіма
аспектами
економічно-фінансової
безпеки
сільськогосподарських підприємств [5, с. 12].
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На сільськогосподарському підприємстві можуть існувати такі функції
управління економічно-фінансовою безпекою: передбачення і довгострокове
планування шляхом розробки планових бюджетів, основаних на можливих
доходах та виробничих витратах; ведення фінансових операцій, пов‘язаних з
інвестуванням; облік і контроль, що передбачає ведення бухгалтерського обліку
й складання звітів, регулювання всіх видів платежів, бухгалтерський та
операційний контроль; інші функції, до яких входять планування і реалізація
різноманітних фінансових проектів, а саме: виконання фінансових операцій,
пов‘язаних зі сплатою податків, реалізація програм з підвищення кваліфікації
кадрів та ін. [6, с. 258].
Отже, для підвищення ефективності управління економічно-фінансовою
безпекою сільськогосподарських підприємств необхідно змінити пріоритети
при розробці економічної та фінансової сільськогосподарської політики,
створивши комплекс заходів, спрямованих на ефективну діяльність
підприємства та посилення позицій на ринку. Керівникам аграрних підприємств
необхідно визначити пріоритетні цілі стратегічного розвитку підприємств,
створити умови стимулювання трудової активності, забезпечити технологічну
незалежність та якісну правову захищеність всіх аспектів діяльності
сільськогосподарських підприємств.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ
ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
У сучасних умовах господарювання підприємства різних секторів
економіки все більше і більше вдаються до застосування логістичного підходу
для збереження своєї конкурентної позиції на обраних сегментах ринку. Це
спонукає менеджмент підприємств до планування ефективної логістичної
діяльності. Логістична діяльність підприємства у загальному її аспекті
пов‘язана з плануванням, організацією, управлінням та контролем продукції та
і супутніх їй потоків (інформаційних, фінансових і, за потребою споживачів,
сервісних) у процесі її переміщення від місця виробництва до місця
споживання шляхом послідовного та взаємоузгодженого у часі й просторі
виконання логістичних активностей з метою якнайповнішого задоволення
потреб споживачів і збільшення маси прибутку [3, с. 293]. Зміст і спрямованість
самої логістичної діяльності підприємства пов'язаний з необхідністю
планування і контролю певного набору показників. Їх називають показниками
логістичної діяльності (ПЛД). До загального їх переліку відносять наступні:
середній запас на складі підприємства, товарообіговість, готовність до
поставок, частку запасів в обігу, витрати на іммобілізацію капіталу, показники
дисципліни поставок, витрати на логістику, що приходиться на одиницю
товарообігу, показники роботи складу, показники, що характеризують
ефективність використання складських площ [1, с. 126-133]. В Європі та США
при плануванні й контролі логістичної діяльності використовують дещо інші
набори показників. Зокрема, в Німеччині служби і підрозділи логістики
крупних фірм і компаній для всебічного аналізу ЛД застосовують наступні
ПЛД: відношення числа замовлень до обраного терміну часу, обсяг потреби в
матеріалах на визначений період часу, витрати на логістичний персонал,
кількість логістичного персоналу, частка запасів по відношенню до обігу,
вартість замовлення, середній рівень наявності запасів на складі, різниця в
показниках інвентаризації запасів, кількість відсутніх на роботі, вартість
запасів на складі, число найменувань запасу на складі, тривалість обігу запасів
на складі, середній час відновлення запасів, кількісний показник обігу запасу,
вартісний вираз різниць інвентаризації до числа інвентаризацій, рівень
готовності до поставок, частка запасів в обігу, частка вартості матеріалів, що
віднесені до вартості виготовлення (матеріаломісткість), число позицій
замовлень за період часу, середня тривалість зберігання запасів на складі,
відношення витрат на складування до площі складу, частка сторонніх організацій
в обігу [1, с. 126-133].
Наведений перелік показників ПЛД, як видно, досить великий і вони є
практично всі цікавими й необхідними для планування і контролю ЛД
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підприємства. Однак прогнозувати такий масив показників для планування ЛД
немає необхідності. Для прогнозування ЛД слід відбирати найважливіші,
ключові ПЛД. До таких необхідно віднести такі, що дозволяють оперативно
відслідковувати ефективність здійснення логістичної стратегії підприємства й
коригувати її у визначені періоди часу. На думку автора у якості ключових
ПЛД повинні бути відібрані, щонайменше, такі три:
1) обсяг викуваної транспортної роботи (якщо така виконується в межах
логістичної системи підприємства);
2) величина логістичних витрат на здійснення ЛД;
3) величина додаткового прибутку від здійснення ЛД.
З метою коректного планування ЛД підприємства вказані три показника
повинні повинні бути піддані вельми точному прогнозу на майбутні періоди.
На практиці у більшості випадків структура прогнозу ПЛД заздалегідь не
відома, а тому дослідникам необхідно обирати математичні моделі або ж
проектувати нові з гнучкими структурою і параметрами. У прогнозній моделі,
що описує процес, динаміку показника чи характер певної властивості, повинні
змінюватися структура і параметри відповідно до змін останніх [5, с. 7]. Таким
чином, для прогнозування конкретного ПЛД слід підбирати більш адекватну
математичну модель. Окрім того, не менш важливим є використання так
називаного математичного інструменту супроводження якості процесу
прогнозування за прийнятою моделлю. Лише за таких умов ми можемо
сподіватися, що такий прогноз буде якісним і адаптивним до тенденцій зміни
обраного показника ЛД підприємства.
Практичні напрацювання автора з прогнозування ключових ПЛД
підприємств аграрного сектору економіки дозволяють підтвердити, по меншій
мірі, два наступних висновки: 1) за останні п‘ять років ключові ПЛД мають стійку
тенденцію до зростання, 2) за умови зростання значень ПЛД для прогнозування їх
величини на майбутні періоди дослідниками здебільшого використовується
математична модель, що описується багаточленом n-го ступеня:
Q(t )  a0  a1  t  a2  t 2  ...  an  t n ,

(1)

де Q(t ) – функція зміни конкретного ПЛД у часі;
а0 , а1, а2 ,..., аn – коефіцієнти багаточлена;
t – час (період) функціонування підприємства.
Щодо використання для прогнозування ПЛД багаточлена n-го ступеня
вагомих заперечень не виникає. Однак з метою підвищення рівня якості
отримуваної прогнозної інформації дослідникам все ж необхідно надати такі
рекомендації.
1. Для обґрунтування структури багаточлена, тобто його n-го ступеня
необхідно скористатися відомим у математиці методом Чебишева [2], який
дозволяє оптимізувати порядок (ступінь) багаточлена в залежності від заданої
(очікуваної) точності отримання прогнозу. За цим методом розрахунок
багаточлена прийнятого порядку складається в послідовному визначені членів
ряду Чебишева з використанням залежності (2):
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де  i – сума частот статистичного ряду за період роботи
агропідприємства, що досліджується;
Nu – число інтервалів статистичного ряду обраного показника ЛД
агропідприємства за певний період роботи;
nи (ti ) – коефіцієнти поліномів Чебишева (приймаються із довідкової
таблиці джерела [4] або розраховуються в залежності від Nu);
nu – порядковий номер інтервалу.
2. З метою оптимізації «структури» багаточлена у процесі визначення
числових значень nи (ti ) необхідно паралельно вести розрахунок помилки
наближення останнього. Її визначають за формулою, що рекомендована в
джерелі [4]:
n 

 nu ,
Nu  nu  1

(3)

де  nu – сума квадратів різниць між дійсними даними і даними, що
отримані у результаті розрахунку з використанням обраної для прогнозування
моделі.
3. Застосування обраної функції (1) для здійснення процесу
прогнозування вирішується шляхом виконання процедури розрахунку оцінки
обраного ПЛД агропідприємства, яка зводиться до визначення деякої якісної
міри останнього у поточний час часу його функціонування.
4. Дуже важливим є те, щоб дані, які отримані у результаті прогнозування
конкретного ПЛД були досконально перевірені до початку їх наступного
використання, оскільки похибки отриманих даних можуть привести до
результатів, що не відповідають дійсності. У даному випадку слід додатково
використовувати математичний інструмент супроводження якості процесу
прогнозування за прийнятою моделлю – це:
1) обов‘язкова перевірка гіпотези про незалежність математичної моделі
прогнозування і значимості відхилень результатів полігонних досліджень;
2) визначення і аналіз: а) так називаного «сигналу стеження», б) значення
величини похибки прогнозу з урахуванням можливого допуску на неї, в)
абсолютного і відносного значення похибки прогнозування, г) критерію
селекції.
Застосування на практиці прогнозування показників ЛД підприємств
аграрного сектору економіки вище наведених рекомендацій надасть
дослідникам реальну можливість із великої кількості існуючих моделей обрати
для прогнозування визначеного показника саме ту, складність якої за
структурою її складових є оптимальною або прийнятною, а за умови того, що
прогнозна модель розробляється дослідником уперше – встановити доцільність
її використання для прогнозу конкретного показника ЛД за критерієм якості
прогнозної інформації.
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Процес здійснення прогнозування показників логістичної діяльності,
особливо для агропідприємств є вельми складним. Ця складність пояснюється
впливом на точність прогнозування не тільки специфічними особливостями
функціонування агропідприємства і його ринкового оточення, а й певним
переліком видів похибок виконання самого процесу прогнозування.
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УПРАВЛЕНИЯЕ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
(НА ПРИМЕРЕ МСБ)
Управление рисками является важнейшим элементом системы
корпоративного управления любой компании. Повышение эффективности
управления рисками позволяет ускорить процесс принятия решений.
В условиях экономической нестабильности акционеры и руководство
компаний должны сосредоточить усилия на выполнении следующих задач:
 снижение волатильности доходов и улучшение качества бизнеспланирования;
 разработка
оптимальной
страховой
программы
и
более
последовательного процесса принятия риска в рамках операционной
деятельности;
 оптимизация корпоративного управления и системы внутреннего
контроля;
 достижение более рационального соотношения собственных и заемных
средств;
 снижение стоимости капитала.
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Государственные органы развитых стран уже давно признали огромную
важность эффективной политики в области управления рисками. Слуги народа
постоянно сталкиваются с рисками во многих областях государственного
управления: финансы, здравоохранение, безопасность труда, защита экологии,
национальная безопасность, т.д.
Органы государственного управления в Казахстане также начинают
понимать необходимость внедрения системы управления риском.
Одними из первых в Казахстане начинали понимать управление рисками
финансовые аудиторы.
В советское время аудиторы (ревизоры) проверяли всю финансовую
отчетность, используя чаще всего сплошной метод, тотальный охват. Это с
одной стороны приводило к выявлению абсолютного большинства нарушений,
с другой стороны не использовался принцип существенности, т.е. иногда
происходило так, что аудиторы могли «за деревьями не увидеть леса», далее,
зачастую трудозатраты были неизмеримо выше зачастую пользы от такого
аудита, частые проверки на местах приводили к коррупционным контактам.
Ситуация, естественно ухудшилась, когда начала рушиться советская система.
При переходе аудиторской деятельности в частный сектор, внедрении
международных стандартов, аудиторы, в начале 90-х годов стали больше
использовать аналитику, оценивать риски, связанные с невыявлением
нарушений, применять принцип существенности, оценивать систему
внутреннего контроля; короче говоря, управлять рисками; проверки стали не
сплошными, а точечными, затрагивающими наиболее чувствительные места
хозяйствующего субъекта.
Успешный опыт развитых стран мира в построении конкурентоспособной
и диверсифицированной экономики служит наглядным подтверждением того
факта, что малое и среднее предпринимательство (МСП) является одним из
ключевых элементов в данном процессе. Состояние и уровень развития сектора
МСП играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого экономического
роста страны, способствуя решению ряда проблем, таких как безработица,
бедность,
неразвитая
конкуренция,
неэффективное
использование
материальных и нематериальных ресурсов, зависимость внутреннего
совокупного спроса от импорта, и т.д. В результате чего, вопросы развития
МСП в большинстве в стран, в том числе и в Казахстане, относятся к категории
наиболее важных – и рассматриваются на высшем государственном уровне.
Основными социально-экономическими индикаторами МСП являются
численность занятого населения в данном секторе экономики и выпуск
продукции субъектами МСП.
Анализ показателя численности занятых в МСП характеризует значение
предпринимательства Казахстана в решении проблемы занятости. Удельный
вес населения, активно занятого в МСП составил в 2012 году 30% от общей
численности занятых в экономике. Динамика данного показателя в период с
2005 по 2012 год имеет общую тенденцию роста: доля активно занятого в МСП
населения увеличилась на 4 процентных пункта по отношению к 2005 году.
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В абсолютном выражении за 8 лет количество рабочих мест в секторе
МСП увеличилось на 679 тыс. И по состоянию на 01.01.2013 года данный
показатель достиг уровня 2 555 тыс. человек. Тем не менее, в 2011 году.
произошло сокращение численности населения, занятого в МСП, на 204 тыс.
чел. По оперативным данным за 2012 год количество рабочих мест в МСП
выросло на 128 тыс., но общий итог по прежнему остается ниже уровня 2010
года.
Выпуск продукции активными субъектами МСП в абсолютном денежном
выражении на протяжении последних лет демонстрирует общий тренд роста.
Резкий рост показателя наблюдался в 2008 году - почти в 2 раза по сравнению с
предыдущим годом. Это произошло в результате внесения изменений в
законодательство о частном предпринимательстве: были введены новые
критерии определения субъектов среднего предпринимательства, за счет чего в
их число вошла часть предприятий, ранее классифицировавшихся как крупные.
Если рассматривать годовой прирост выпуска продукции МСП, в течение
2011-2012 гг. на фоне роста ВВП страны на 5-7%, продукция МСП в реальном
выражении увеличилась на 2,9% в 2011 году и на 0,2% в 2012 году. Стоит
отметить, что основная часть выпуска продукции МСП производится
предприятиями МСП – юридическим лицами (88%).
Из вышесказанного следует, что развитие МСП в стране порождает
необходимость внедрения системы управления рисками в организациях. В этом
направлении немалую роль играет государственное управление.
Действия по внедрению управления рисками в системе государственного
управления, следует заметить, что разумно было бы этим заниматься не только
в отдельных отраслях, но сделать это приоритетом общегосударственной
политики, чтобы это было закреплено в нормативно-правовом акте, который бы
касался деятельности регулирующих органов. Этому мог бы помочь тот факт,
что Президент в прошлом году, 6 ноября, выступая на Антикоррупционном
форуме, указал на необходимость Закона «О государственном контроле и
надзоре». Этот Закон мог бы стать отправной точкой по обязательному
внедрению системы управления рисками во всех органах государственного
контроля и надзора. Закон мог бы содержать не только основные положения по
анализу, оценке, управлению рисками, но и процессу внедрения такой системы
в работе государственных органов: подготовка концепции для каждой
отрасли/контролирующего органа, нормативных правовых документов,
учитывающих специфику отраслей, работы конкретных контролирующих
органов, ответственных, т.д. Далее, на примере подготовки критериев
самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков можно будет
подготовить аналогичные критерии для других отраслей/групп проверяемых,
предпринимателей.
Все
это
будет
способствовать
налаживанию
цивилизованного диалога.
И подготовка проекта этого Закона уже ведется. Порой разработчики
выражают недоумение и разочарование тем, что многие наши контролирующие
органы не понимают суть управления рисками, и, соответственно,
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отрицательно относятся к внедрению такой системы, считают это экзотикой,
последним криком моды, за которым не стоит гоняться…
Однако, опыт всех развитых стран, без исключения, говорит о
необходимости принятия такого выбора. Безусловно, придется провести
глубокую разъяснительную работу, провести обучение, изучить практику
других стран, чтобы двигать это дело дальше. Другого пути при внедрении
эффективной системы государственного управления просто нет…
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Республика Узбекистан в условиях рыночной экономики уверенно шагает
по пути развития национальной экономики. За достаточно короткий период
республика добилась немалых успехов, в том числе в проведении рыночных
преобразований во всех сферах национальной экономики и ее либерализации.
Фундаментом всего достигнутого явились пять принципов строительства
нового демократического государства и общества, верность и мудрость
которых всесторонне подтверждена истекшим временем. Государственная
политика в Узбекистане в 90–х годах прошлого
была направлена на
преобразование структуры экономики и создании на этой основе
принципиально нового комплекса хозяйства, могущего обеспечить
экономическую и политическую независимость республики и необходимые
условия жизни народа. Основным принципиальным условием структурной
перестройки экономики республики стало активное участие государства в этом
процессе. Структурные преобразования – важнейшая составная часть всего
процесса реформирования экономики, где государство выступает как
инициатор и организатор процесса. Особо велика роль государства, как
156

показывает практика, в осуществлении целенаправленной структурной
политики.
Государство, как главный распорядитель централизованных финансовых
ресурсов, инициатор и организатор привлечения иностранных инвестиций,
создает надлежащие льготные условия для ускоренного развития приоритетных
отраслей экономики, для создания новых перспективных производств. Одно из
приоритетных направлений развития национальной экономики - модернизация
промышленных предприятий. Так, 2012 году в экономику республики было
привлечено внешних и внутренних инвестиций в объеме 11700 млн. дол.
США. Из них 74 % было направлено на модернизацию действующих и на
создание новых промышленных предприятий. Основными целями инвестиций
в промышленность Республики Узбекистан является создание новых
производственных мощностей и обеспечение дополнительных условий для
более полного использования возможностей существующих мощностей.
В результате этого, с каждым годом увеличивается удельный вес
промышленной продукции в структуре ВВП республики. Так, в 2012 году
удельный вес промышленной продукции в общем объеме ВВП превысил 24 %.
При этом прирост промышленной продукции в 2012 году по сравнению с 2011
годом составил 7,7 % [1, с. 196-198].
Приоритетными направлениями развития промышленности республики
являются:
 развитие отраслей промышленности импортозамещающей и экспортноориентированной продукции;
 развитие нефтегазового комплекса и нефтехимия;
 Развитие машиностроительных отраслей промышленности;
 внедрение в производство энерго- и ресурсосбрегающих технологий:
 развитие промышленности строительных материалов и т.д.
Вместе с тем, некоторые отрасли обрабатывающей промышленности все
еще остаются непривлекательными для инвесторов.
Так, на многих
промышленных предприятиях, особенно на предприятиях перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию, машины и оборудование морально и
физически изношены. Что
в свою очередь отрицательно влияет на
эффективное использование материальных, энергетических ресурсов и
повышение качества выпускаемой продукции.
Для
повышения
инвестиционной
активности
промышленных
предприятий, на наш взгляд, необходимо оптимизировать условия создания
благоприятного инвестиционного климата для привлечения внутренних и
внешних инвестиций.
В качестве экономических рычагов, стимулирующих этот процесс,
необходимо использовать кредитную систему коммерческих банков,
инвестиционные налоговые и таможенные льготы.
Наиболее важную роль в инвестировании промышленных предприятий
выполняют кредиты банков. Однако, наибольшей удельный вес в объеме
кредитов банков занимают краткосрочные кредиты. Что конечно не очень
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привлекательно для промышленных предприятий, так как срок окупаемости
инвестиционных проектов составляют несколько лет. В связи с этим, на наш
взгляд, необходимо увеличить объемы долгосрочных кредитов со стороны
банков для инвестирования промышленных предприятий.
Здесь необходимо отметить, что промышленные предприятия отличаются
друг от друга особенностями выпускаемой продукции, длительностью рабочих
дней в году. То есть, многие промышленные предприятия выпускают товары
первой необходимости для населения, цены которых контролируются
государством.
Многие
промышленные
предприятия,
такие
как
перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, работают 3-4 месяца в
течение года. С учетом особенностей вышеперечисленных предприятий при
выдаче кредитов, на наш взгляд, необходимо предоставлять льготы по
процентам за пользование заемными средствами.
Для
повышения
инвестиционной
активности
промышленных
предприятий, на нашему мнению, необходимо совершенствовать принципы
налогообложения. Так, в настоящее время действующие льготы по
налогообложению распространяются для совместных предприятий, сумма
взноса в уставный капитал которых не менее 1 млн. дол. США. На предприятия
других форм собственности подобные налоговые льготы не распространяются.
Таким образом, мы рассмотрели роль инвестиций в развитии
промышленных
предприятий
и
некоторые
проблемы
повышения
инвестиционной их активности. Учитывая эти выводы при разработке
программ развития отраслей, на наш взгляд,
поможет предприятиям
активизировать свою инвестиционную деятельность для привлечения
инновационных технологий и современное оборудование.
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ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях модернизации и после кризисного периода состояние
отдельных предприятий в условиях рынка, естественно, не все оказываются
способными выдержать конкуренцию. Например, в Японии, ежемесячно около
трех тысяч малых, средних и крупных предприятий прекращают свою
деятельность на рынке. Примерно столько же появляется новых. Просчеты
руководителей, низкий уровень менеджмента, отсутствие опыта работы,
стремление обогатить себя, свою семью, приближенных за счет трудовых
коллективов является основными причинами рыночной несостоятельности.
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Общеизвестна триада, определяющая ныне успех в бизнесе – «Людипродукт-прибыль». Стабильность бизнеса, прочность позиции и финансов
обеспечивают прежде всего люди. Однако самое главное в этой триаде
менеджер. В каждом конкретном случае успех зависит от личных качеств и
достоинств персонала и главное менеджера, являющегося мотором рыночной
экономики.
Таким образом, необходимо разработать эффективный метод
диагностики системы управления персонала, так как путѐм диагностики
выявляются особенности персонала, его мобилизационные и адаптивные
возможности, степень инновационной направленности, т.е. факторы,
способствующие и препятствующие эффективной реализации задач вывода
предприятия из кризиса, банкротства.
Оценивается
численность
персонала,
его
по соответствие текущей и перспективной потребности
организации. Удельный вес работников аппарата
управления в общей численности персонала
Определяется
с
помощью
классификации
Половозрастная структура
работников по полу и возрасту
Проводиться анализ персонала с точки зрения
Образовательная структура
полученного образования
Выявляется
степень
соответствия
Профессиональнопрофессионального и квалификационного уровня
квалификационная структура
работников с их должностей
Определяется средняя продолжительность работы
сотрудников в данной организации (лояльность
Показатели стажа
персонала)
Определяется как отношение числа работников,
покинувших организацию за определенный период к
Текучесть кадров
среднему числу сотрудников за тот же период
Рассчитывается как отношение потерь рабочего
времени за определенный период к общему
количеству за тот же период. Коэффициент
Абсентеизм
абсентеизма
показывает,
какой
%
производственного
времени
теряется
из-за
отсутствия работников на рабочем месте
Определяется
по
отношению
количества
Внутренняя
мобильность работников, сменивших рабочие места в рамках
организации за определенный период к общему
персонала
числу сотрудников за тот же период
Степень
укомплектованности
Определяется на основе спецификации рабочих мест
подразделений
и результатов аттестации рабочих
квалифицированными
специалистами
Высокий уровень травматизма свидетельствует о
низком качестве конструирования рабочих мест и
Уровень травматизма
представляет значительную угрозу мотивации
работников.
Численность
работников
категориям и должностям

Особое место занимают такие методы как: соответствие организационной
структуры целям и задачам предприятия, структуры и численности персонала
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текущим и перспективным целям организации, степень эффективности
внутриорганизационных коммуникаций, социально-психологический климат в
коллективе; степень конфликтности, основные причины конфликтов, степень
групповой сплоченности работников в рамках подразделений, в рамках
предприятия в целом, характеристики существующей организационной
культуры, уровень компетентности руководителей, квалификационный состав
персонала предприятия, степень участия работников разных уровней в
управлении,
социальная
ответственность
организации,
характер
взаимоотношений администрации с персоналом, степенью взаимного доверия,
степень эффективности существующей системы стимулирования, наличие или
отсутствие инновационных традиций.
При изучении кадровых процессов в организации, необходимо выделить
следующие четыре основные задачи:
 определение степени эффективности и соответствия системы управления
трудом в данной организации;
 определение прогрессивности развития системы управления персоналом
организации;
 выявление «слабых звеньев» и существующих элементов системы
управления персоналом;
 степень готовности и адаптивности коллектива к стратегическим
изменениям.
На первом этапе производится выявление основных характеристик
совокупной рабочей силы предприятия:
Для эффективности методики исследования кадровых процессов в
организации, необходимо заложить в основу анализа следующие
основополагающие принципы:

Показателем степени эффективности использования сотрудников служит
уровень издержек на персонал.
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Классическим показателем степени эффективности системы управления
персоналом является производительность труда работников. Постоянное
поддержание высокой производительности – свидетельство соответствия
системы стимулирования не только целям, но и по специфике имеющегося
персонала.
Среди показателей, определяющих эффективность системы управления
персоналом, и любого кадрового процесса представляются сложными
следующие:
 состояние социально-психологического климата в коллективе;
 степень удовлетворенности работников;
 готовность персонала к инновационной деятельности;
 степень сплоченности персонала и развития корпоративной культуры и
ряд других.
Не все из этих показателей могут быть охарактеризованы количественно,
следовательно, для более глубокого анализа необходимо применение таких
качественных методов, как методы наблюдения, опроса, анкетирования,
экспертной оценки, и т.п.
Проведение анализа кадровых процессов в организации – проблема
весьма сложная и трудоемкая, требующая тщательной проработки методик,
обеспечивающих рациональное сочетание количественных и качественных
методов оценки.
В процессе разработке планов реорганизации кризисного предприятия,
при определении глубины и масштабов преобразований, их приоритетности,
очередности и методов проведения должны быть учтены те уникальные для
каждого предприятия параметры социальной ситуации, которые задаются
сочетанием внутриорганизационных особенностей персонала и действием
внешних факторов. Только такой подход позволит разработать и реализовать
программу с наибольшей эффективностью.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА
ОСНОВІ BSC
Зміна внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування
підприємства супроводжується еволюцією процесу управління. Історики
бізнесу виділяють чотири етапи розвитку управління підприємством:
бюджетування або бюджетний контроль, довгострокове планування,
стратегічне планування і стратегічний менеджмент [1, с.10. 2, с.17-18].
Становлення нової економіки характеризується подальшим розвитком
системи управління. Йдеться про розвиток стратегічного управління на власній
основі у нову якість, яку ми характеризуємо як збалансоване управління.
Домінування нематеріальних активів як головного джерела створення
майбутньої вартості перетворює їх в основу реалізації стратегій підприємства.
Відповідно при створенні вартості виникає зсув від управління матеріальними
активами до управління стратегіями, які побудовані на управлінні
нематеріальними активами. Процес збалансованого управління інтегрує на
основі ефективного балансування економічні інтереси всіх зацікавлених сторін,
а не лише стратегічних, котрі можуть загрожувати виживанню підприємства,
стратегічний і операційний рівні управління, матеріальні і нематеріальні
активи, різнорівневі стратегії, минулі й майбутні результати, внутрішні й
зовнішні аспекти діяльності підприємства, фактори індустріального та
постіндустріального розвитку.
Виділення збалансованого управління у якості прогресивного етапу
еволюції системи управління виходить з того, що трансформація моделі
економічного розвитку супроводжується трансформацією концептуальних
підходів до стратегічного управління, як найтиповішої усталеної моделі
сучасного менеджменту. На відміну від традиційних концептуальних підходів
(хаотичне, інтуїтивне, корпоративне, ітеративне управління) [3, с.8], що
орієнтовані лише на часткові аспекти проблем управління, концепція
збалансованого управління означає перехід до матричної моделі управління
всіма аспектами діяльності підприємства як відкритої системи на основі
критерієв економічної ефективності та збалансованості інтересів всіх
зацікавлених сторін.
Концепція збалансованого управління побудована на основі
збалансованої системи показників (BSC – Balanced Scorecard), яка виникла як
система оцінки вартості й ефективності роботи підприємства, перетворилась в
технологію планування та еволюціонує у самостійну систему управління
паралельно із трансформацією економіки до економіки знань. Реальний процес
трансформації стратегічного управління цілком кореспондується із практичним
використанням BSC в обмеженому методологічному форматі, як методики або
технології тощо відповідно до конкретних умов визрівання адаптивного
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середовища ефективної інтеграції BSC у діючу на підприємстві систему
управління. Якщо концепції хаотичного управління цілком відповідає
використання BSC лише як інструмента управління, то BSC як методика,
технологія або механізм реалізації стратегії – ознака більш зрілих етапів
еволюції стратегічного управління. BSC як система управління, на нашу думку,
повинна розглядатися в якості синоніму збалансованого управління
підприємством.
Інтеграція збалансованої системи показників у діючу систему управління
повинна враховувати наявність власного життєвого циклу [4, с.261] в межах
збалансованого управління стратегіями, що постійно змінюються. Це потребує
введення у модель інтеграції процесу періодичного контролю виконання
стратегії. Об‘єктами аналізу є: придатність нормативних значень ключових
показників ефективності (КРІ – Кеу Performance Indicator) задачам оцінки
ступеню досягнення обраних цілей; складність розрахунку, інтеграція із
системою бюджетування тощо, тобто «затратність» показника; ступінь
виконання цільового значення КРІ із виявленням причин відхилень; внесок
власника стратегічних ініціатив у досягнення цілей вищих рівнів управління.
Процес аналізу і контролю супроводжується корегуванням або цільового
значення показника, або стратегічних ініціатив. Результатом стає визначення
ефективності BSC в якості системи управління та відповідна корекція системи
загальнокорпоративної стратегії. Головними критеріями ефективності
впровадження збалансованої системи показників в діючу модель управління
промисловим підприємством виступає підвищення його економічної
ефективності, ступінь просування до стратегічної мети, баланс економічних
інтересів стратегічних інвесторів.
Щодо визначення системи вимірювання ефективності корпоративного
управління, поширеним є співвіднесення результату або ефекту діяльності
підприємства та відповідних витрат [5, с.290. 6, с.375]. У практиці управління
підприємством існує визначення порівняльної ефективності шляхом
компаративного аналізу альтернативних варіантів господарських рішень [5,
с.291]. В економічній літературі пропонується альтернативне використання
інтегрованого показника ефективності управління [7]. Ефективність системи
управління на основі BSC може вимірюватися коефіцієнтом загального
ступеню виконання КРІ із його деталізацією за стратегічними проекціями [8].
З позицій еволюції системи стратегічного управління підвищення його
якісного рівня, управлінська, інтелектуальна досконалість виступає фактором
підвищення ефективності корпоративного менеджменту. Відповідно кількісна
оцінка якості стратегічного управління може слугувати вимірником віддачи від
використання управлінського потенціалу підприємства, як найважливішої
складової
нематеріальних
активів.
Кількісним
вимірником
якості
корпоративного менеджменту може виступати рейтингова оцінка ступеню
досягнення стратегічних показників у BSC. Незалежно від обраного методу
обчислення, саме ступінь досяжності стратегії виступає проявом економічної,
організаційної та соціальної ефективності системи управління підприємством.
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Запропонований у табл. 1 рейтинговий діапазон оцінки ефективності
управління на основі збалансованої системи показників відбиває еволюцію
стратегічного управління від хаотичного, інтуітивного до збалансованого, яке
передбачає досягнення управлінської досконалості в якості головної складової
ціннісноорієнтованої стратегії.
Таблиця 1
Рейтингова оцінка ефективності стратегічного управління на основі BSC
Оцінка

Рейтинг

71–75

Управлінська
досконалість

46–70

Висока якість
управління

21 – 45

Задовільний
рівень
управління

20

Незадовільний
рівень
управління

Характеристика
Збалансоване
управління
на
основі
BSC.
Ціннісноорієнтоване підприємство. Домінування стратегії
інноваційного лідерства. Вирішальне значення фактору
управління
у
підвищенні
конкурентоспроможності
підприємства та зростанні його вартості. Акцент на
інноваційні,
інформаційні,
управлінські
технології.
Нематеріальні активи набувають вирішального значення у
реалізації стратегії розвитку. Висока соціально-економічна
ефективність та потенціал цінності.
Стратегічне управління трансформаційне до збалансованого.
Вартісноорієнтоване підприємство. Домінування стратегії
інноваціного зростання на імітаційній основі. Стратегічно
орієнтована організація. Фінансово-економічний стан
підприємства
характеризується
стійкістю.
Значний
потенціал цінності.
Вартісноорієнтована корпоративна стратегія з акцентом на
фінансові показники. Орієнтація на інноваційні стратегії
стабілізаційного типу. Задовільний рівень соціальноекономічної ефективності. Безсистемність розбудови бізнесу
відповідно до стандартів світового менеджменту.
Низька
ефективність
корпоративного
менеджменту.
Відсутність орієнтації планової діяльності на досягнення
стратегічних цілей. Ігнорування інноваційних стратегій
розвитку. Домінуюча роль формального планування.
Монопольне використання фінансових показників.

Запропонована нами методика оцінки якості корпоративного управління
на основі ранжування збалансованої системи показників з позицій досяжності
стратегічних орієнтирів опрацьована на прикладі ПАТ «Комінмет», Україна. Її
використання в процесі управління стратегіями дає змогу визначити
ефективність корпоративного управління і здійснити відповідну корекцію
стратегій у структурі загальнокорпоративної.
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ
ЦІННІСНООРІЄНТОВАНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Специфіка збалансованої системи показників для національних
металургійних підприємств полягає в орієнтації на менеджмент, побудований
на цінності (VBM, value based management). Причиною є глобалізація ринків
капіталу, загострення конкуренції за інвестиційний капітал, зростання вартості
підприємства як основного критерію вибору інвесторів. Тобто управлінська
панель ціннісноорієнтованої металургійної компанії спрямована: на управління
інвестиційним співтовариством; оцінку стратегій для створення найвищої
цінності; забезпечення цінності за рахунок збалансованого управління
діяльністю. Природньо, що ключовими показниками, за допомогою яких
управляють цінністю для акціонерів та інтегрують її сприйняття фондовим
ринком із цінністю, що створюється всередині компанії, виступають фінансові
вимірники, що грунтуються на цінності, та прив‘язані до інших фінансових та
нефінансових показників. Тобто інтеграція концепцій VBM та BSC
ціннісноорієнтованого підприємства здійснюється через фінансову панель
управління (рис. 1).
Побудова збалансованої системи показників повинна враховувати
специфіку ціннісноорієнтованої стратегії. Здійснена на основі спеціалізованих
досліджень [1, с.74, 103 – 106. 2, с.182 – 184. 3, с.44–57. 4, с. 18, 56]
систематизація спеціалізованих стратегій національних металургійних
підприємств, доводить центральну роль інноваційних стратегій та дозволяє
виділити
наявність
чотирьох
основних
моделей
корпоративної
ціннісноорієнтованої стратегії: інноваційного лідерства, інноваційного
розвороту, інноваційного зростання імітаційного типу та стабілізаційної.
Стратегія інноваційного лідерства орієнтована на збільшення цінності
шляхом активного впровадження технічних, технологічних, продуктових та
організаційно-управлінських інновацій (в тому числі й за рахунок залучення
фінансових ресурсів на фондовому ринку). Передбачається також курс на
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подальшу підтримку лідерства шляхом модифікацій, спрямованих на
монополізацію ринкового сегменту і зниження витрат.
Стратегія інноваційного розвороту відповідає умовам інноваційного
розвороту підприємства від неперспективних стратегічних напрямків до
пошуку і монополізації нової ринкової ніши металопродукції.
Стратегія інноваційного зростання імітаційного типу передбачає активне
реагування на інновації конкурентів, широке впровадження інноваційних
рішень провідних лідерів світового ринку і економії витрат на власні НДР,
модернізацію та реконструкцію, широке впровадження прогресивних систем
управління та підвищення ділового та соціального іміджу як лідера галузі та
визнаного гравця світового ринку.
Управління
інвестиційним
співтовариством

Стратегія
створення
вартості

Управління
створенням
цінності

Оцінка
стратегії

VBM
Фінанси
BSC

Клієнти

Стратегія
створення
вартості

Процеси

Пресонал

Рис. 1. Модель інтеграції концепцій VBM, BSC та цільового менеджменту
Стабілізаційна
стратегія
характеризує
стратегічний
портфель
ціннісноорієнтованої компанії, що вдається до виходу з кризової ситуації та
збереження конкурентних позицій на існуючих ринках за рахунок
використання традиційних технологій при мінімумі витрат на нововведення,
модифікації асортименту та підвищення якості та окремих властивостей
існуючої продукції, удосконаленні виробничих процесів, існуючих технологій
та процесів управління.
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Групування
ціннісноорієнтованих
стратегій
надає
можливість
ідентифікувати існуючу стратегію підприємства в якості стартового етапу
розробки та впровадження збалансованої системи показників. Здійснена нами
розробка
шаблонів
BSC
відповідно
визначеним
модифікаціям
ціннісноорієнтованої стратегії, дозволяє визначити такі їх особливості. Поперше, проекція «інвестори» або фінансово-інвестиційна проекція стає
відправною точкою каскаду створення цінності. Втім виокремлення проекції
«інвестори» як самостійної має сенс лише для шаблонів збалансованої системи
показників за моделлю інноваційного лідерства та імітаційною моделлю, що
включають у стратегічний портфель інвестиційну стратегію залучення ресурсів
фондових ринків і вихід на ІРО.
По-друге, фінансово-інвестиційні проекції представлені обмеженою
кількістю фінансових показників, в тому числі VBM-показників, які виконують
функцію чітко означеного цільового орієнтиру стратегічного розвитку.
По-третє, для всіх 4-х шаблонів BSC зростання капіталізації або ринкової
вартості виступає загальною стратегічною метою фінансово-інвестиційного
напрямку. Тобто показником найвищого пріоритету є показник «ринкова
капіталізація» (EV) Це дозволяє сфокусувати в цілому досить аморфну
структуру збалансованої системи показників на реалізацію генеральної
стратегії.
Принциповою особливістю побудови збалансованої системи показників
для металургійного підприємства є додержання принципу збалансованості з
позицій оцінки значущості факторів-визначальників і факторів-творців цінності
(і відповідних показників) [5, с.46] у досягненні стратегії. Рисунок 2 демонструє
можливість використання фінансових і нефінансових показників для виміру як
матеріальних, так і нематеріальних активів в якості джерел створення цінності.
Цінність
Фактори
сучасної
вартості

Матеріальні
активи

Фактори
майбутньої
вартості

Ідентифіковані
нематеріальні
активи

Фінансові
показники

Неідентифіковані
нематеріальні
активи

Нефінансові
показники

Рис. 2. Система взаємозалежності показників та факторів цінності
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Наприклад, кількість патентів та ліцензій в якості нефінансового
показника вимірює внесок ідентифікованих нематеріальних активів у створення
сучасної вартості. Або нефінансовий показник енергоємності діагностує
ефективність використання енергетичних ресурсів як матеріального активу у
виробничому процесі. Аналогічно фінансовий показник рентабельності активів,
що формалізується розрахунковою формулою показника, фіксує ефективність
використання активів підприємства, як матеріальних, так і ідентифікованих
нематеріальних. Фінансовий показник TSR містить значний потенціал виміру
нематеріальних активів, перш за все управлінського капіталу, тобто
неідентифікованих.
Структурування факторів цінності за їх значущістю та вагою з позицій
результативності дало змогу побудувати збалансовану систему показників, що
сфокусовані на факторах досягнення найвищої ефективності і здолати
спрощено-механістичне ділення показників на фінансові та нефінансові.
Внаслідок цього найбільша вага показників у запропонованих шаблонах
збалансованої системи показників припадає на проекції «бізнес-процеси» та
«навчання і розвиток». В структурі останньої розбудова бізнесу за стандартами
світового менеджменту, становлення збалансованого управління на основі
збалансованої системи показників виступає універсальною стратегічною метою
будь-якої ціннісноорієнтованої компанії.
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В УКРАЇНІ: РОЛЬ ТА
НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ
На сучасному етапі розвитку Україна внаслідок трансформаційних
процесів у минулому переживає період нестабільності та становлення
економічної, правової та соціальної структур. Будь-які зміни подібного
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характеру не проходять без значних витрат ресурсів, а зміни в масштабі цілої
країни мають потребу в залученні капіталів колосального масштабу. На жаль,
національна економіка не може забезпечити достатній рівень інвестування.
Внутрішні інвестиції гальмуються нерозвинутістю вітчизняного фондового
ринку, а також станом банківської системи України. У результаті, питання
залучення інвестиційних ресурсів із-за кордону є досить актуальними вже
протягом тривалого періоду часу [1, с. 126].
Розміщення на території України потужностей транснаціональних
корпорацій (ТНК) – це одна із запорук надходження прямих іноземних
інвестицій в нашу державу. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій,
вкладених в Україну, на 1 жовтня 2013 р. склав 56 млрд. 565,2 млн. дол., а рік
тому, на 1 жовтня 2012 р., було 52 млрд. 673,8 млн. дол. А обсяг інвестицій з
України в економіку країн світу на 01 жовтня 2013 складає 6 млрд. 568,4 млн.
дол. (на 01 жовтня 2012 було 6 млрд. 427,9 млн. дол.) [2].
ТНК - компанія: що має одиниці в двох або більш країнах, незалежно від
юридичної форми і поля діяльності; оперує в рамках системи ухвалення рішень,
що дозволяє проводити узгоджену політику і здійснювати загальну стратегію
через один або більше керівний центр; у якій окремі одиниці зв'язані за
допомогою власності або яким-небудь іншим чином так, що одна або більш з
них можуть мати значний вплив на діяльність інших і ділити знання, ресурси і
відповідальність з іншими [3, с. 226].
З розвитком ТНК суспільство все більше уваги приділяє питанню їхнього
розміщення та освоєння в сучасній економіці. Та не дарма, адже їхня величина,
доцільність галузевого та територіального розміщення,все сильніше впливають
на підвищення економічної активності населення, створенню нових робочих
місць, а інколи цілих виробничих галузей національного господарства, що в
кінцевому варіанті визначає структуру економіки держави та формує її
політику. Залучення коштів іноземних інвесторів сприяє активізації
інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, використанню
передового зарубіжного досвіду, зростанню інвестиційного потенціалу та ін.
Напрями та перспективи сталого розвитку національної економічної
системи України та транснаціоналізація її господарства повинні визначатись
перспективними і економічно безпечними для держави завданнями:
- розвиток процесів енергетичної інтеграції на пострадянському просторі;
- перспективи інтеграції України до світового ринку продукції металургії;
- перспективи інтеграції України до світового ринку послуг;
- напрямки розбудови транскордонного співробітництва за участю
України.
Реалізація цих напрямків з урахуванням впливу транснаціоналізації
вимагає державної підтримки щодо технічного переозброєння виробництва і
залучення іноземних інвестицій.
Дослідження зарубіжних та вітчизняних літературних джерел з питання
транснаціоналізації господарства показало, що існують як позитивні, так і
негативні наслідки цього процесу. Для кожної окремої країни такі наслідки
будуть специфічними, водночас при розбудові національної економічної
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системи України необхідно враховувати узагальнені чинники, що зазначені в
табл. 1.
Таблиця 1
Роль транснаціоналізації у розвитку
національної економічної системи України*
Позитивні риси
Міжнародна спеціалізація на базі
взаємопроникнення капіталу
Формування міжнародних галузевих
та господарських територіальних
одиниць (кластерів)
Вирівнювання національних відтворювальних виробничих структур
Свобода
пересування
факторів
виробництва, товарів
Доступ до більш якісних і дешевих
ресурсів
Розвиток науково-технічної сфери
Розширення інноваційної діяльності

Негативні риси
Посилення конкуренції на внутрішньому ринку,
занепад вітчизняного виробника
Поступова руйнація національного економічного
державного суверенітету – поява наднаціональних
економічних утворень – ТНК
Різке зростання транскордонного злиття і поглинання
вітчизняних компаній
Розташування в Україні трудомістких, енергомістких
та екологічно небезпечних виробництв
Відтік капіталу, перерахування прибутку в
промислово розвинуті країни
Уникнення оподаткування прибутку
Розподіл фінансових ресурсів країни між великими
ТНК з обмеженим фінансуванням середнього бізнесу
Якісний
розвиток
виробництва Занепад галузей економіки, які не є привабливими
країни
для ТНК
Посилення ролі країни-базування Вплив ТНК на економічну владу країни
ТНК в міжнародному просторі
* Джерело: Прохорова М.Е. Шляхи залучення потужностей ТНК в економіку України
// [Електронний ресурс] – http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_1/PDF/12pmevey.pdf.

Одним із шляхів вирішення негативних наслідків є створення та розвиток
власних ТНК, які б займалися видобутком та переробкою сировини,
виготовлення з неї продукції та її продажем.
Формування українських ТНК може стати одним з стратегічних
пріоритетів державної політики, яка за умови створення відповідного
зовнішнього середовища, сприятиме підвищенню конкурентоспроможність
економіки і за рахунок ексклюзивних можливостей ТНК забезпечить
виживання національних підприємств, в той час, як «чистий національний
виробник» неминуче програє конкурентну боротьбу. При цьому забезпечення
балансу між іноземними і «українськими» ТНК загострить конкурентну
боротьбу на ринку і сприятиме як кращому задоволенню потреб споживачів,
так і підвищенню конкурентоспроможності національної економіки. ТНК
активно впливають на реструктуризацію виробництва, тому доцільним є
оновлення технологічної бази підприємств, що дасть можливість більш швидше
і якісніше здійснювати виробництво продукції, яка буде конкурентоcпроможною з іноземною [4, с. 4].
Для ефективного розвитку ТНК в Україні та для збереження
національних інтересів держави необхідно проводити досить обмежену
політику міжнародного розширення виробництва та відкриття кордонів
держави. Тому випливає необхідність розглянути роль держави у
взаємовідносинах з ТНК.
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Побудова взаємовідношень приймаючої держави з ТНК, особливо це
актуально для України, повинна ґрунтуватися на декількох важливих моментах:
– розробляючи регулятивні документи відносно ТНК, необхідно
виходити насамперед з національних інтересів країни і, враховуючи можливі
наслідки, щодо національної безпеки країни;
– можливості ТНК щодо залучення іноземного капіталу дозволяють
зменшити безробіття у приймаючій країні, позитивно впливати на переміщення
великих виробничих ресурсів;
– необхідно виважено підходити до напрямів інвестиційної активності
ТНК у приймаючій країні, заохочуючи приплив іноземних інвестицій у
пріоритетні для національної економіки галузі, і обмежуючи – в стратегічно
важливі для економічної безпеки країни [5, с. 257].
Перші ТНК, що почали формуватися в Україні це ФПГ «СКМ», «DCH»
Холдінг, НВГ «Інтерпайп», ПАТ «Укрнафта», NEMIROFF Холдинг.
Процеси транснаціоналізації зараз відбуваються і в підприємствах
кондитерської
галузі.
Найбільшими
вітчизняними
компаніями
на
кондитерському ринку, які мають явні ознаки транснаціональних корпорацій є:
ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН», ЗАТ «ВО «КОНТІ». Загальний обсяг
виробництва КК «РОШЕН» становить 450 тисяч тонн на рік. До складу КК
«РОШЕН» входять 4 українські фабрики, дві виробничі площадки в Липецьку
(Росія), а також по одній фабриці в Литві та Угорщині. Ще Корпорації
належить масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Україна). А виробничі
потужності «КОНТІ» - це 5 фабрик (3 в Україні і 2 в Росії), на яких працюють
58 сучасних високотехнологічних ліній з випуску кондитерської продукції.
Кількість фабрик та країн, в яких вони розташовані, вказують на те, що
корпорація ДП «КК «РОШЕН» має більш високий транснаціоналізаційний
потенціал, тобто у коротший проміжок часу може значно збільшити об‘єм
виробленої та реалізованої продукції закордоном [6, с. 2].
Отже, створення українських ТНК дозволить певною мірою захистити
національні економічні інтереси, сприятиме подальшому розвитку українських
господарських структур, інтернаціоналізації їхнього виробництва й капіталу,
інтеграції України у світову економіку, її участі в глобальних
трансформаційних процесах. Перші кроки на шляху транснаціоналізації
українськими компаніями вже зроблені: побудовані вертикально інтегровані
виробничі ланцюги великими фінансово-промисловими групами, придбаються
українськими компаніями активи за кордоном, за допомогою міжурядових угод
створюються перші державні транснаціональні компанії.
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
(на примере Бухарской области Республики Узбекистан)
На сегодняшнем этапе основой национальной экономики Республики
Узбекистан, наряду с природными и трудовыми ресурсами является также
научно-технический потенциал
страны. Переход экономики к новому
состоянию в качественном аспекте обуславливает повышение значимости
развития производственных отраслей в результате осуществления
инновационной деятельности, охватывающей достижения науки и техники на
высоком уровне. Это в конечном счете является одним из важных факторов
обеспечение предпосылок экономического роста. Вместе с тем, в целях
обеспечения устойчивости и реализации экономических реформ, направленных
на достижение экономического роста, следует разработать мероприятия по
сохранению научно-технического потенциала, его развития и поддержки.
Эффективное
использование
различных
форм
инновационной
деятельности обеспечивает финансирование мероприятий, связанных со
структурной перестройкой промышленного комплекса и проведением
экономических преобразований. Инновации являются основным средством
усиления экономических возможностей страны. Оценка роли инноваций в
повышении
конкурентоспособности
промышленных
предприятий
с
теоретической и практической точки зрения особенно важна.
Методы государственного регулирования инновационной деятельности
можно разделить на две группы: прямые и косвенные.
Прямые методы государственного регулирования инновационного
процесса реализуются в двух формах: а) административной; б) программноцелевой.
При административной форме регулирование финансируется в целях
непосредственного воздействия на инновации. Данное финансированное
осуществления на основе специальных законов. При программно – целевом
регулировании инноваций государство финансирует целевые программы по
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инновациям на основе контракта, то есть государство формирует систему
приобретение новшеств (товара, технологического процесса, услуги) на
контрактной основе. Финансирование на контрактной основе на сегодняшний
день широко распространено – это один из элементов контрактной системы
между заказчиком и производителем.
В контракте чѐтко устанавливаются время завершения работ,
материальное стимулирование распределения работ между участниками. Здесь
оговариваются взаимные обязательства, экономические санкции.
В системе методов непосредственного воздействия государства на
инновационный процесс важное место занимают мероприятия по
стимулированию кооперации между промышленными предприятиями и
университетами.
В результате кооперации промышленности и университетов, во-первых,
появляется возможность внедрения передовых научных идей в производство, а
во-вторых,
формируется
заинтересованность
в
финансировании
промышленными предприятиями фундаментальных исследований.
Косвенные методы государственного регулирования инновационных
процессов занимают важное место. Эти методы, применяемое при реализации
государственной инновационной политики направлены, во-первых, на
стимулирование инновационных
процессов, и во-вторых, на создание
благоприятной среды (экономической, социальной и психологической) для
инновационной деятельности. Структура, построение и содержание косвенных
методов государственного регулирования инновационной деятельности
различны к этим методам относятся: налоговые методы и кредитные льготы.
Налоговые методы имеют следующие формы. Так, освобождены от
налога на прибыль предприятия, стремящиеся к реализации перспективных
инновационных разработок; валютные средства научных институтов и высших
учебных заведений полученных от продажи научно-технической продукции,
освобождаются от налогов, уменьшение НДС на имущество и пр.
Выдача льготных кредитов при регулировании государством инноваций
может принести большую пользу, частности выдача кредитов по низким
процентным ставкам акционерным обществом, предприятиям, фирмам.
Национальная стоимость валового регионального продукта (ВРП),
проведенного в 2012 году в Бухарской области Республики Узбекистан, было
оценена в 5405,8 млрд. сум.
Темы прироста реального объема ВРП по сравненного с прошлым годом
составил 107,9 процентов. 65,7 процентов от общего объема выпуска ВРП
приходится на долю малого бизнеса и предпринимательства. Этот показатель
соответствует знаменного показателя 2011 годы за соответствующий период.
Малыми предприятиями и микроформами было произведено 34,7
процентов ВРП, в 2011 году – за аналогичный период – 33,1 процента, 91,7
процента от общего количество предприятий, зарегистрированных в области в
2012 году приходилось на долю предприятий негосударственной формы
собственности, из них 49,3 процента составляли фермерские и дехканские
хозяйства, 20,2 – процента – частные предприятия, 0,2 процента – предприятия,
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созданные с участием иностранных инвестиций 0,2 процента – акционерные
общества, 30,1 процента – другие предприятия.
Производство промышленной продукции субъектами малого бизнеса
возросло на 15,0 процентов и составила 510, 5 млрд. сум (24,9 процента от
промышленного производства области), производство продукции сельского
хозяйства возросло на 6,3 процента и составило 2100,1 млрд.сум 98,2 процента
от валового продукта сельского хозяйства. 17,9 процента общего объема
Инвестиции, введенных в основной капитал, и 63 процента строительных
работ приходилось на делю предприятий малого бизнеса. Внешнеторговый
оборот субъектов малого бизнеса составил 11,1 процента от внешнеторгового
оборота области. В 2012 году субъектами малого бизнеса было экспортировано
продукции на 38,3 млн. долларов США (что составило 10,2 процента общего
объема экспорта). Импорт составил 64,7 млн. долларов США (11,7 процента от
общего объѐма экспорта).
Изменение дали малого предпринимательства в общем объеме продукции
(работ, услуг), созданных в отраслях экономике имеет следующий вид (в
процентах к общему объему): Внешнеторговый оборот области составил 929,3
млн. долларов США или 108 процентов от аналогичного показателя 2011 года,
экспорт составил 377,2 млн. долларов США 140,6 процента от аналогичного
показателя в 2011 году, импорт – 552,1 млн. долларов США, что составило 93,3
процента от этого показателя в 2011 году.
Доля СНГ и других зарубежных стран во внешнеторговом обороте
выглядит следующим образом: Процентное
выражение структуры
внешнеторгового оборота в общем объеме по секторам. В 2012 году за январь –
декабрь объем промышленной продукции составил 2054,2 млрд. сум, что
составило 104,8 процента от аналогичного значение в прошлом году.
За отчетный период было выпущено потребительских товаров на сумму
837,9 млрд. сум, темп прироста составил 103,6 процента. В том числе
продуктов питание произведено на 321,8 млрд. сум и непродовольственных
товаров – на 516 млрд.сум. (что составило 111,8 и 99,1 процента,
соответственного по отношению с показателями прошлого года).
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в результате
эффективного применения методов государственного регулирования
инновационной сферы на предприятиях области, переход экономики к
качественно новому состоянию обусловил
повышение
значения
инновационной деятельности в развитии производственных отраслей,
охватывающих научно-технические достижения, что в конечном счете,
является важным фактором обеспечения условий для экономического роста.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ–СУБЪЕКТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под внешней средой предприятия понимается совокупность активных
хозяйствующих субъектов, экономических, общественных и природных
условий и факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на
различные сферы его деятельности [1]. Для предприятия, осуществляющего
внешнеэкономическую деятельность, внешняя среда представляет собой
совокупность факторов и условий, влияющих на его функционирование на
внешних рынках сбыта.
Внешней
среде
предприятия-субъекта
внешнеэкономической
деятельности присущи определенные характеристики. Одной из основных
характеристик внешней среды является взаимосвязанность ее факторов. Это,
прежде всего, уровень силы, с которой изменение одного фактора способно
повлиять на другие факторы. Трудно рассматривать внешние факторы
изолированно друг от друга, все они взаимосвязаны и меняются с течением
времени.
Следующей характеристикой внешней среды является ее подвижность –
это скорость, с которой происходят изменения за пределами предприятия.
Сложно заранее предугадать, какие изменения во внешней среде ожидают
предприятие в будущем, и какие последствия они за собой повлекут. Внешняя
среда непредсказуема и динамична, отсюда следует еще одна ее характеристика
– неопределенность. Под этим понятием подразумевается то, что зачастую
решения приходится принимать без достаточной информации о факторах
среды, и руководителям, принимающим решения, трудно предсказать внешние
изменения.
Неопределенность внешней среды играет особую роль в случае
осуществления предприятием внешнеэкономической деятельности, поскольку
повышает вероятность риска провала стратегии ВЭД, выбранной
предприятием, и затрудняет расчет затрат, связанных с альтернативными
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стратегическими направлениями. Чтобы приспособить свою продукцию и
услуги к реализации на рынках других стран, а также избежать определенных
ошибок, руководители предприятий, прежде всего, должны проанализировать
факторы международной среды: культуру, экономику, законодательство и
государственное регулирование, политическую обстановку.
Культура – это совокупность духовных ценностей, взглядов, верований,
обычаев и установок, присущих большой социальной группе, народу или нации
[2]. Культура каждой страны имеет свое, пусть и небольшое, отличие от других
стран, что в какой-то степени сказывается на стиле повседневной жизни.
Различия между культурами стран могут затрагивать такие аспекты, как
установки по поводу власти, роль женщины в обществе, готовность рисковать,
и даже цветовые предпочтения. Проблемы понимания чужой культуры
человеком, работающим с другими государствами, зачастую являются
причинами неудач. Поэтому для будущего успеха руководителям предприятий,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, следует выявлять
культурные различия и, в соответствии с ними, корректировать стиль и методы
деловой практики своей компании.
Под экономическим фактором международной среды подразумевается то,
что руководству нужно оценивать экономическую обстановку страны, а также
воздействие на деятельность компании в случае изменения этой обстановки.
Предприятия, работающие на внешних рынках, должны следить за экономикой
стран-партнеров, а также анализировать экономические условия и тенденции
развития экономических систем этих государств. Анализ внешней среды может
способствовать повышению эффективности процесса принятия решений и
планирования.
Подобно предыдущим факторам, предприятия, работающие на
международных рынках,
вынуждены также считаться с законами и
регулирующими актами, принятыми правительством государства-партнера.
Аналогично тому, как внутренний рынок находится под влиянием
политических событий и решений, политические факторы могут сказываться и
в сфере международных отношений. Любые политические действия, как со
стороны одного государства, так и со стороны другого, влекут за собой
повышение неопределенности в сотрудничестве. Во многих странах
политический
процесс
выражается
в
определенных
изменениях
государственной политики, однако, и такие изменения отражаются в бизнесе.
На основании описания характеристик внешней среды предприятия–
субъекта внешнеэкономической деятельности можно сделать следующие
выводы. Существует несколько факторов внешней среды, которые в
определенной степени оказывают влияние на успешность международного
сотрудничества. Все факторы внешнего окружения взаимозависимы и
взаимодействуют между собой. Поэтому не следует рассматривать внешние
факторы изолированно друг от друга. Для успеха во внешнеэкономических
отношениях руководители должны понимать и принимать различия в культуре,
экономике, законодательстве и политической обстановки между государствами.
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АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ЦУКРУ
Україна – традиційно цукрова держава. Цьому сприяють ґрунтовокліматичні умови й економічні фактори розвитку галузі буряківництва,
цукрової промисловості та інших переробних галузей харчової промисловості
(кондитерської, спиртової, дріжджової, хлібобулочної та інших), для яких
сировиною є цукор. Але в останні роки кон‘юнктура ринку цукру залишається
несприятливою. Низький внутрішній попит споживачів і втрачені зовнішні
ринки збуту негативно впливають на попит, який склався на товарний цукор та
продукцію цукробурякового виробництва, що у свою чергу зумовлює
зменшення пропозиції сировини – цукрових буряків, яка спостерігається у
виробничому сезоні цукроваріння 2013 року. Загострює ситуацію і
несприятлива зовнішня кон‘юнктура на ринку цукру – світові ціни на білий та
тростинний цукор продовжують знижуватися [1].
Відродження цукробурякової галузі України та забезпечення
кон‘юнктурності в ринкових умовах потребує прискореного її розвитку,
поліпшення умов господарювання, захисту національних інтересів держави та її
продовольчої безпеки. Це зумовлюється як важливим значенням цукру в
продовольчих ресурсах, так і сприятливими природо-економічними умовами
України у розвитку цукробурякового виробництва. Тривала системна
економічна криза, яка охопила всі галузі агропромислового комплексу,
особливо відчутно позначилась на цукровому виробництві, що призвело до
занепаду буряківництва як провідної рослинницької галузі, руйнування
матеріально-ресурсного потенціалу цукрової промисловості, різкого спаду
виробництва цукру, скорочення кількості цукрових заводів й витіснення
вітчизняних товаровиробників із зовнішнього продовольчого ринку [4].
Вагомий внесок у дослідження проблем цукробурякової галузі, вивчення
попиту та пропозиції, та пов'язаних з ними питань зроблений вітчизняними
вченими, серед яких Гайдуцький П.І., Грищенко О.Ю., Дем'яненко М.Я., Заєць
О.С., Імас Є.В., Коденська М.Ю., Лукінов І.І., Саблук П.Т., Стасіневич С.А.,
Фурса А.В., Шпичак О.М., Ярчук М.М. та ін., а також зарубіжні вчені - Боєва
В.Р., Зельднер А.Г., Клюкач В.А., Ушачова І.Г.
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Кон‘юнктура ринку цукру – це відображення динаміки попиту і
пропозиції, цінової динаміки, а також основних показників роботи підприємств
цукробурякового підкомплексу, головним чином цукрових заводів, які в
Україні є головними виробниками та постачальниками товарного цукру на
споживчий ринок країни. Виробнича діяльність здійснюється цукровими
підприємствами на основі ЗУ «Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру» від 17 червня 1999 року № 758-ХIV, відповідно до якого
затверджуються обсяги та мінімальні закупівельні ціни на кожен
маркетинговий рік. Відповідно до постанови КМУ від 3 квітня 2013 р. №223
«Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків» у період
з 1 вересня 2013 р. до 1 вересня 2014 р. та статей 2 і 6 даного закону Кабінет
Міністрів України постановив, що граничний розмір квоти поставки цукру на
внутрішній ринок (квота «А») у період з 1 вересня 2013 р. до 1 вересня 2014 р.
становитиме 1826 тис. тонн, а також мінімальна закупівельна ціна на цукрові
буряки, які поставлятимуться у вказаному періоді для виробництва цукру в
межах квоти «А», з урахуванням базисної цукристості (16%) становитиме 338,1
грн/тонну без податку на додану вартість (405,72 грн/т з ПДВ) та на цукор
квоти «А» - 4677,69 грн/тн (5613,23 грн/тн з ПДВ) [3, с. 4].
За оперативним даними асоціації цукровиків України «Укрцукор» у 20132014 МР площа посіву сільськогосподарськими підприємствами цукрових
буряків становить 292,6 тис. га, що на 36,2% менше, ніж у попередньому році
(466,3 тис. га у 2012 р.) відповідно до якого валовий збір цукрових буряків
очікується на рівні 11 млн. тонн, а за оцінками експертів виробництво цукру
складе 1,2-1,4 млн. тонн проти 2,23 тонн у минулому сезоні.
Ситуація, яка склалася на ринку цукру в Україні, у порівнянні з 2011-2012
та 2012-2013 маркетинговим роками, є вкрай негативною. Якщо у 2011-2012
МР працювало 77 цукрових заводи, у 2012-2013 МР - 63, то у 2013-2014 МР їх
кількість різко скоротилася. Сезон цукроваріння 2013 року планували
розпочати 42 цукрових заводи, але не всі включилися у виробництво - лише 38.
Відповідно до зменшення сировини та скорочення кількості цукрових
підприємств змін зазнали основні показники цукрової галузі. Загальний обсяг
експорту цукру з України за вересень 2013 – 2014 МР склав 2080 тонн, у тому
числі: Грузія – 1032 тонни, Узбекистан – 68 тонн, Молдова – 707 тонн, інші – 3
тонни [3]. Загальний обсяг імпорту цукру білого та цукру-сирцю з тростини за
вказаний період в Україну склав 103 тонни, у тому числі: цукор білий склав 90
тонн (Білорусія – 45 тонн, Росія – 24 тонни, ЄС – 15 тонн та інші країни – 6
тонн). Експорт цукру України по залізній дорозі за 01.01.2013 р. - 12.11.2013
склав 82486 МТ. Основний імпортер українського цукру - Казахстан (35035
МТ) [2].
Середня ціна реалізації цукрових буряків сільськогосподарськими
підприємствами всіх форм власності у вересні 2013 року становила 376,9
грн/тонна, у жовтні - 372 грн./тонна без ПДВ (446,4 грн/тн з ПДВ). У
порівнянні з вереснем 2012 року, ціни при продажі аграріями знизилися на
13,7%, з жовтнем 2012 року - ціни впали на 13% [2, 3].
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За даними моніторингу цін на соціально значущі товари, проведеного
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, середні споживчі ціни
на цукор в країні станом на 30 вересня 2013 р. склали 6,03 грн/кг. Найвищі ціни
на цукор склалися у Луганській області – 6,46 грн/кг. Найдешевше солодкий
пісок можна придбати у Львівській області – всього за 5,73 грн/кг. На
Харківщині за цей продукт просять 6,07 грн/кг [3, с.5].
Для узагальнення та унаочнення ситуації, яка склалася на ринку цукру в
Україні у середині виробничого сезону 2013 року варто навести дані, які
відображають виробництво та споживання цукрової продукції.
Таблиця 1
Баланс попиту та пропозиції (уточнений станом на 01.10.2013р.)
(у тис. тонн)
2013\2014
Вересень 2013Показники
маркетинговий рік
2014 маркетингового
(очікуване)
року
Пропозиція продукції
2247
971
Внутрішнього ринку – всього
2242
971
залишки на початок періоду
892
892
власне виробництво
1350
79
Зовнішнього ринку (імпорт)
5
0
із нього цукор-сирець з тростини
0
0
Попит на продукцію
2247
971
Внутрішнього ринку – всього
1826
152
в тому числі:
фонд споживання
1719
143
інше споживання
107
9
Зовнішнього ринку (експорт)
10
2
Залишки на кінець періоду
411
817
Споживання на особу, кг за рік
38
38
Джерело: Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку

За аналітичними даними варто зазначити, що станом на 1 жовтня 2013
року цукровими заводами вироблено 971 тис. тонн цукру, що становить 43,3%
від заплановано внутрішнього обсягу виробництва. Із запланованих ввезених 5
тис. тонн цукру, станом на 01.10.2013р. імпорт поки ще не відбувався в
Україну. Із запланованих 1826 тис. тонн. цукру у вересні поточного року
попитом користується лише 152 тис. тонн, що становить 8,23%. Ситуація на
ринку цукру залишається стабільно негативною, адже кількість виробленої
продукції у порівнянні з попередніми роками значно скоротилася у результаті
зменшення кількості працюючих заводів майже вдвічі у порівнянні з 2012-2013
маркетинговим роком.
Крім того, за даними Міжвідомчої робочої групи при Мінекономрозвитку
пропозиція цукрової продукції враховує також залишки цукру з попереднього
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виробничого сезону: у сільськогосподарських підприємств – 154 тис. тонн, на
цукрових заводах – 182 тис. тонн, в оптовій та роздрібній торгівлі – 110 тис.
тонн, в Аграрного фонду – 169 тис. тонн, та інших утримувачів – 202 тис. тонн,
що в загальному підсумку складає 817 тис. тонн.
Таким чином, можна зробити висновок, що незважаючи на стратегічне
значення цукрової промисловості України, ситуація, яка склалася в
цукробурякової галузі у 2013-2014 маркетинговому році є вкрай негативною:
зменшилася площа посіву цукрових буряків у результаті чого скоротилася
кількість працюючих цукрових підприємств майже вдвічі, і як наслідок
скоротився випуск основної продукції цукробурякової галузі. Проте Україна –
аграрна держава і має всі можливості для високоефективного вирощування та
переробки цукросировини. Тому необхідно чітко та раціонально
запроваджувати державну підтримку галузі шляхом створення нормативних
документів, які сприятимуть розвитку цукрової галузі, що в результаті
сприятиме збільшенню площ посіву цукрових буряків, кількості працюючих
цукрових заводів, і, головним чином, обсягу виробництва цукру.
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Яремчук І.Л.
викладач
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УКРАЇНІ
Поглиблення економічної реформи і становлення ринкового
господарства найбільш ефективно досягається за рахунок формування
конкурентного середовища шляхом розвитку інституту підприємництва.
Фактично, перехід до ринкової системи господарювання - це перехід до
економіки підприємницького типу та створення умов для розвитку
підприємництва, що є найважливішою складовою трансформаційних змін
перехідної економіки. Досвід розвитку світової економіки показує, що в умовах
економічної кризи політика, орієнтована на надання допомоги та сприяння
розвитку підприємництва, дає відчутні результати в досягненні збалансованого
економічного зростання.
Істотне значення ролі та місця підприємницької діяльності взагалі,
зумовило постійну увагу дослідників до різних її аспектів. Перші спроби
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теоретичного осмислення цього явища почалися з ХVІІ століття. Вагомий
внесок у дослідження підприємництва протягом ХVІІІ – ХІХ століття зробили
відомі західні вчені Р.Кантільон, А.Сміт, Д.Рікардо, Ж.-Д.Сей, К.Маркс,
А.Маршалл, а на початку ХХ століття – М.Вебер, В.Зомбарт, Й.Шумпетер,
Ф.Хайєк та інші. Проблеми підприємництва в колишньому СРСР практично не
вивчалися, а тим паче підприємництва в такій галузі як туризм.
Вагомий внесок у наукові дослідження нормативно-правового
забезпечення розвитку туризму, організації туристичної діяльності та
формування перспектив і стратегій розвитку туристичної галузі необхідно
виділити дослідження В.Ф. Киф'яка, М.П. Мальської, В.В. Худо, В.І. Цибуха,
О.П. Чудновського та інших вітчизняних та закордонних науковців.
Термін «підприємництво» вперше ввів на початку ХVІІІ ст. французький
економіст Ришар Кантильон. Він розглядався як самостійна діяльність,
спрямована на отримання доходу (прибутку) і пов‘язана з господарським
ризиком. Поняття «підприємництво» асоціюється з економічною активністю,
спрямованою на здобуття вигоди, тобто із заповзятою діловитістю у сфері
бізнесу.
Згідно з Господарським кодексом України – господарська діяльність, що
здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою
одержання прибутку, є підприємництвом,а суботи підприємництва –
підприємцями [3].
Туризм є одним з найперспективніших галузевих напрямків активізації
економічного розвитку України. Розвиток туристичної галузі як
високоприбуткового сектору економіки є важливим чинником соціального
розвитку та культурного піднесення України при збереженні її самобутності та
національної суті, гармонійної інтеграції України у європейську та світову
спільноту. Разом з економічним піднесенням України, розбудовою туристичної
інфраструктури, розвитком транспортних систем, туризм стане джерелом не
тільки надходження іноземної валюти, але і створення нових робочих місць.
Бурхливий розвиток туризму в Україні на підприємницькій основі
історично збігається з чумацтвом, яке дало поштовх на пізнання нових земель
найперше з метою пошуку нових ринків збуту. Зміцнення торговельнообмінних відносин між регіонами України, а також між Україною та іншими
територіями викликали взаємний інтерес до культури, звичаїв, релігії,
історичних пасток не тільки свого народу, а й народів інших країн.
Вважається, що чумацтво зіграло велику роль у формуванні в Україні
сільської буржуазії і в розвитку підприємництва, у тому числі й туристичного.
Стійкому розвиткові підприємництва сприяло також скасування кріпацтва і
перехід до ринкових відносин [1].
В часи радянської влади в колишньому СРСР підприємництво вважалося
суто капіталістичною формою господарювання, неприйнятною для соціалізму.
Та все ж, навіть у пору централізованого управління, яке пригнічувало
ініціативу на місцях, підприємництво існувало «інкогніто». Нині
підприємництво позбулося клейма «непорядності», що сприяє зростанню його
престижності як виду діяльності.
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Виникнення туристичного підприємництва пов‘язане з переходом
туризму на комерційну основу, тобто з появою організації платних подорожей
різної спрямованості як основи ринкових відносин.
У чинному законодавстві України «підприємництво» розглядається як
безпосередня самостійна систематична, на свій ризик діяльність, пов‘язана з
виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг з метою
одержання прибутку, що здійснюється фізичними та юридичними особами,
зареєстрованими як суб‘єкти підприємницької діяльності в порядку,
установленому законодавством [2].
Отже, до підприємництва відноситься й діяльність з надання послуг до
яких відносяться розроблення маршрутів, формування туристичних потоків за
обраними маршрутами, виробництво туристичних товарів і надання
туристичних послуг, комплектування туристичного продукту відповідно до
попиту споживачів. А щоб якісно та ефективно надавати перераховані послуги
та виконувати свої функції підприємництво в туризмі повинно ґрунтуватись на
науково-технічній, організаційно-управлінській та виробничо-комерційній
творчості.
Зростаючий попит на туристичні послуги звичайної якості породив
масовість їх виробництва, у результаті чого надання послуг і реалізацію товарів
для туристів поставлено «на конвеєр». З‘явилися різноманітні підприємницькі
структури, що виготовляють різні компоненти для формування і реалізації. Це
викликало необхідність сертифікації та стандартизації у сфері туристичної
діяльності, гармонізації вітчизняних стандартів, норм і правил з міжнародними
стандартами, рекомендаціями, нормами та правилами, що стосуються вимог до
обкатів туристичних відвідувань, взаємодії туроператорів, раціонального
використання обмежених туристичних ресурсів, якості туристичних послуг [4].
Порядок проведення сертифікації послуг у сфері туристичної діяльності
визначаються Кабінетом Міністрів України і стосуються безпеки для життя та
здоров‘я людей, захисту їхнього майна та охорони довкілля [2].
Правове регулювання підприємницької діяльності в нашій країні
здійснюється ланцюгом законів (понад 60), указами Президента та постановами
Кабінету Міністрів України, рішеннями обласних і місцевих органів влади, а
також міжнародними договорами й угодами, в яких бере участь Україна.
Всі вищеназвані нормативні документи відкрили людям можливість
легально займатися туристичним бізнесом, одержувати прибуток і
розпоряджатися ним на свій розсуд. Прихід до бізнесу став масовішим, і
підприємниці зустрілися з серйозними проблемами, які є характерними для всіх
країн світу, але в українському варіанті набули гіпертрофованого характеру. До
типового переліку входять такі причини, як недосконалі закони і правила, що
часто змінюються; надмірні податки; недостатність джерел фінансування;
нерівні можливості щодо конкурування з номенклатурним великим бізнесом;
всеохоплююча корупція; нерозвинутість інфраструктури; професійна
непідготовленість самих підприємців; відсутність підтримки, а то й перешкоди
з боку державних органів тощо.
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Не заперечуючи важкості всіх перелічених перешкод, варто відмітити, що
туристичний бізнес має великий позитивний вплив на формування ринкової
економіки України. Суть туристичного підприємництва закладена в його
внутрішніх потенційних можливостях саморозвитку, самовдосконалення, що
забезпечують вироблення та реалізацію ефективного механізму ринкового
господарювання, використання різноманітних форм реалізації приватної
власності навіть за умов нестабільного ринку. Враховуючи внутрішні переваги,
які базуються на потенційних можливостях ефективної ринкової реалізації,
туристичне підприємництво стає найбільш активним, провідним, а отже,
системоутворюючим елементом формування і реалізації приватної власності.
Варто також відмітити, що Україна має потребу в такому туризмі, в якому
інноваційність, діловитість, ефективна комунікативність стали б нормою
господарювання кожного суб‘єкта туристичного бізнесу.
Отже, місце і роль туристичного підприємництва в національній
економіці визначається тим, що цей особливий сектор ринкової економіки
складає основу дрібного виробництва, здійснює швидку окупність затрат і
широку свободу ринкового вибору, стимулює економічну конкуренцію та
структурну перебудову економіки.
Попри ускладнення фінансової ситуації в країні та світі, туристична
галузь продовжує успішно розвиватися. У цьому розвитку вона стикається з
різноманітними проблемами, тож постійно шукає шляхи їх вирішення. На
думку фахівців, ці шляхи можуть бути різними, але одне зрозуміле вже
сьогодні, – мандрівник має бути завжди у центрі уваги всіх учасників індустрії,
якщо гравці туристичного ринку прагнуть досягнути його подальшого розвитку
та зростання прибутковості.
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СЕКЦІЯ 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
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ЗНАЧЕННЯ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ
Підприємницькому потенціалу належить особливе місце у структурі
потенціалу регіонів. Реалізація підприємницького потенціалу дає можливість
отримати значний соціально-економічний ефект розвитку регіональної системи в
цілому.
Дослідження вказують, що в нашій країні розвиток бізнесу, зокрема
малого підприємництва, характеризується, крім вагомої регіональної
диференціації, значними внутрішньо регіональними відмінностями. Основними
чинниками, що впливають на розподіл малих підприємств в регіонах, є:
 спрямованість економічного потенціалу (промисловий, аграрний,
змішаний);
 кількість та величина міст обласного підпорядкування;
 географічне положення і т.д.
Вказуючи на важливість сприяння розвитку підприємницького потенціалу
на рівні регіонів, зазначається, що регулювання й підтримка малого
підприємництва з єдиного центру в цілому по країні можливі лише за окремими
напрямами. Місцеві органи влади мають вірогідну інформацію про стан
попиту й пропозиції на ринку, обсяг виробництва товарів та послуг і ступені
задоволення виробничих та особистих потреб, про перспективи й можливості
розвитку тих чи інших підприємницьких структур і відповідних сфер [1]. Тому
розробляти та впроваджувати фінансові інструменти стимулювання розвитку
бізнесу необхідно з врахуванням регіональних особливостей, що б дало
можливість активізувати ендогенний потенціал територій та відшукати незадіяні
резерви.
Відомо, що в умовах розвинених ринкових відносин саме сектор малого
бізнесу є динамічним інструментом економічної демократії, який інтегрує в
мікрофункціональні виробничі комбінації різноманітні цінності й фактори
людського капіталу конкретних регіонів та населених пунктів, розвиває їх і
найбільш повно й раціонально використовує [2].
Фінансовий потенціал суб‘єктів господарювання регіону як потужне
джерело забезпечення розвитку територій має важливе значення, що полягає у:
 забезпеченні виробництва суспільних благ задля задоволення потреб
населення (товарів, послуг тощо);
 оплаті праці населення;
 формуванні (акумулюванні) інвестиційних накопичень, що, в свою чергу,
можуть бути спрямовані на реалізацію проектів регіонального розвитку.
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Ефективне використання та нарощення підприємницького потенціалу в
регіоні забезпечується за таких умов:
 матеріально-технічної, інформаційної та фінансової підтримки сфери
малого й середнього бізнесу;
 спрощення процедури оформлення дозвільних документів;
 відпрацювання простої й доступної схеми вирішення земельних питань;
 розвиток лізингу машин, обладнання та інших засобів виробництва,
складування, реалізації продукції;
 вдосконалення системи оподаткування підприємницької діяльності;
 підвищення рівня безпеки підприємницької діяльності;
 надання інформаційної (навчання, консультування), грошової допомоги
безробітним (безпроцентної позики тощо), які бажають зайнятись
підприємницькою діяльністю;
 у кожному регіоні доцільно створення бази даних, яка б містила
інформацію про традиційні, специфічні для різних місцевостей ремесла з
метою надання кваліфікованої інформаційної допомоги підприємцям, які
бажають зайнятися таким видом діяльності.
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«НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Прежде чем начать о настоящем, мне бы хотелось оглянуться в прошлое,
цитируя сказанное президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым: «Нам
необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть контуры
будущего». И так немного о том, что такое «Шелковый путь», оставивший
огромный след в формировании государств, городов, культуры, экономики
Евразийского пространства. В середине I тыс. до н. э. стал функционировать
Степной путь, протянувшийся из Причерноморья к берегам Дона, затем в земли
савроматов в Южное Приуралье, к Иртышу и, далее, на Алтай, в страну
агрипеев, населявших район Верхнего Иртыша и озера Зайсан. По этому пути
распространяли шелк, меха и шкуры, иранские ковры, изделия из драгоценных
металлов [1,c.489].
В середине II в. до н. э. Шелковый путь начинает функционировать как
регулярная дипломатическая и торговая артерия. В VI—VIII вв. основной была
трасса Сирия — Иран — Средняя Азия — Южный Казахстан — Таласская
долина — Чуйская долина — Иссык-Кульская котловина — Восточный
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Туркестан. Ответвление этого пути, точнее, еще один маршрут выходил на
трассу из Византии через Дербент в Прикаспийские степи — Мангышлак —
Приаралье — Южный Казахстан. При функционировании Шелкового пути
происходит активный товарообмен между Европой и Азией, в Азию проникают
римское стекло, монеты, европейские фибулы-застежки, в Европу китайский
шелк, зеркала, лаковая посуда и камни-печатки из Сасанидского Ирана, что
повлияло на развитие степи, через которую проходили караваны в Китай и
обратно. В этот период в долинах Чу, Таласа и Сырдарьи формируются
городские центры, предтечей которых явились земледельческие поселения,
окруженные стенами с башнями., что сыграло важную роль в развитии
городской культуры этого региона. В Семиречье он стимулировал
возникновение ряда городских центров, а на юге Казахстана способствовал
быстрому росту городов. Шелковый путь через Среднюю Азию, Южный
Казахстан и Семиречье функционировал вплоть до XIV в., пока междоусобицы
и войны, приведшие к гибели городской культуры, и освоение морских путей в
Китай не привели к его угасанию [2,с.80-81].
Но, Величие Шелкового пути состоит не только в колоссальном
товарообмене между различными государствами, но и в взаимопроникновении
и взаимообогащении непохожих цивилизаций и культур. По нему
распространялись и мировые религии, и культурные эталоны, и искусство.
Например, многое в танцевально-песенное искусство Китая пришло от тюрок,
живших по соседству. Сближение культур происходило постоянно и нельзя
представить, что какая-то культура была замкнута и могла развиваться сама по
себе. Именно благодаря такому феномену, как Шелковый путь и существовал
диалог культур, во многом способствовавший прогрессу человеческой
цивилизации на всем Евразийском континенте.
Новый Шелковый путь - это, прежде всего, путь к развитой и
конкурентоспособной экономике. Казахстан, находящийся в современности
между Европой и Азией, имеет огромные возможности в роли транзитного
государства и заинтересован в создании логистического моста между Европой
и Азией. Новый Шелковый путь - золотая жила, ведь в его зоне проживают
около 3 млрд. человек. Потому и инвестиции, вкладываемые в модернизацию и
развитие транспортной инфраструктуры Казахстаном, колоссальны. В условиях
стремительной глобализации транспортная отрасль становится ключевым
драйвером экономического роста для нашей страны и евразийского региона в
целом. И уже предпринимаются конкретные шаги. В Казахстане создается
морская компания, завершается расширение порта Актау, планируется
полностью сформировать сеть транспортно-логистических центров.
Значение возобновлении моста между Европой и Азией напоминается и в
послании президента народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» —
Новый политический курс состоявшегося государства». Правительству,
бизнесу и обществу в целом предстоит решение задачи выхода страны на
траекторию устойчивого роста. Одной из составляющих казахстанского пути к
лидерству, определенного Стратегией «Казахстан-2050», является достижение
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устойчивого роста экономики за счет форсированной индустриализации и
развития инфраструктуры [3].
Казахстан, расположенный в центре Евроазиатского континента,
последовательно осуществляет формирование и развитие современной
транспортной инфраструктуры, в частности, автомобильных магистралей
международного значения. Идет активный процесс интеграции в Европейскую
и Азиатскую региональные системы автомобильных дорог с выходом на
большинство
государств
Евроазиатского
континента,
крупнейшие
транспортные узлы и терминалы.
В этой связи трансконтинентальный
автодорожный коридор «Западная Европа – Западный Китай» является
главным проектом отрасли начала этого столетия. В его развитии
заинтересованы главные торговые партнеры Казахстана. В настоящее время
подписаны межправительственные меморандумы с Россией, Китаем и
Европейским Союзом. Общая стоимость казахстанской части проекта
составляет около 5,4 млрд. долларов США, где 1,9 млрд. долларов США будет
вложено на основе государственно-частных инвестиций и с учетом займов
Всемироного Банка, Азиатского, Европейского и Исламского банков развития,
общая сумма заемных средств по проекту составит 3,4 млрд. долларов США.
Всемирный банк (МБРР) выделяет средства на сумму 2 млрд. 125 млн. долл.
США [4].
Азиатский банк развития (АБР) выделяет $700 миллионов долларов США
Республике Казахстан для оказания помощи в реконструкции крупнейшей
автомобильной дороги, которая будет способствовать трансформации
экономики страны. Протяженность нового «Коридора 1 ЦентральноАзиатского Регионального Сотрудничества (ЦАРЭС)» 2,715 километров,
начиная с Хоргоса на казахстанской границе с Китайской Народной
Республикой (КНР), проходит через Алматы и Шымкент на западную границу с
Российской Федерацией. ―Этот новый шелковый путь придаст импульс
развитию торговли между Пекином и Брюсселем, а также создаст необычайные
экономические возможности для народа Казахстана и соседних стран‖, - сказал
Хуан Миранда, Генеральный Директор департамента АБР Западной и
Центральной Азии. Северная часть древнего Шелкового Пути проходила через
сегодняшний Казахстан, расположив регион в самом центре торговли между
КНР и Европой и способствуя грандиозному процветанию региона. Ожидается,
что новая дорога, охватывающая одну из самых крупных стран без доступа к
морю в мире, создаст предпосылки к преобразованиям. К 2020 году, дорога, как
ожидается, увеличит валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана на 68% по
сравнению с исходным показателем 2010 года, а также увеличит ВВП соседних
центрально-азиатских стран на 43%. КНР, Россия и Европейский Союз также
получат значительные выгоды от данного дорожного проекта. Ожидается, что к
2020 году ВВП КНР увеличится ан 6% по сравнению с исходным уровнем 2010
года, а ВВП России и ЕС увеличится еще на 4%. «Эта дорога, наряду с
всеобъемлющими реформами, которые Правительство уже начало проводить в
секторе транспорта и коммуникаций, предоставит населению Казахстана
огромные возможности дальнейшего роста, а также внесет значительный вклад
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в устойчивое экономическое развитие страны», - сказал г-н Миранда. Проект
также
предусматривает
строительство
современных
транспортнологистических центров на протяжении всей дороги [5].
В результате проекта «Новый Шелковый путь» должны участвовать
игроки всех форм собственности. Правительство РК утвержден Комплексный
план мероприятий по реализации проекта «Казахстан — Новый Шелковый
путь». Министерство Транспорта и Коммуникаций определен общим
координатором для реализации задач по развитию транспортно-логистической
системы, АО «НК «Казакстан Темир Жолы» определен логистическим
оператором. АО «НК «КТЖ» — база для формирования мультимодального
логистического оператора транснационального масштаба с полным спектром
активов и компетенций, способная интегрировать всю цепочку доставки.
Казахстан занимает геостратегическое положение в Евразии, обладая
доступом как к близлежащим, так и отдаленным рынкам. Это диктует вызов
для развития транспортно-логистической системы. Важным шагом на пути к
этой цели стало решение Казахстана возродить маршрут Великого Шелкового
пути. Для этого созрели все условия и существуют такие предпосылки, как
бурное развитие транзитного потока между Азией и Европой, где на долю КНР
приходится 50% товарооборота. Учитывая то, что Казахстан выступает
узловым пунктом соединения Евразии со Средним Востоком, необходимо
создать все условия для развития «Нового Шелкового пути».
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INNOVATIONAL ECONOMY OF KAZAKHSTAN: TWO YEARS’
EXPERIENCE AND FUTURE
Government and individuals get enough profit from primary sectors of
economy and that is why they do not tend to develop new sectors of economy.
Similarly, countries who do not have sufficient mineral resources try to develop other
sectors of economy in order to be competitive. However, in the long term sources of
minerals and oils are not renewable and will eventually end, and then countries that
used up all their resources will have major problems with sustainable development
[1].
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The process of switching to new stage of economic development involves
developing real sector, to be exact, the most important implementing new high
quality changes to develop industry. In the mentioned stage, production of industrial
goods was connected with positive changes in structure of that sector. To be exact,
share of production of oil, gas, nonferrous and ferrous metallurgy, food and textile
has grown considerately. Generally speaking, nowadays 25,6% of GNP (gross
national product) is an industry which employs 22,2% of population. Therefore we
can notice that they became more active compared to last season. Also, works are
being done in order to improve technical and productivity potentials of industry [4].
The President of our country stated that forced and accelerated industrialinnovational development set for 2010-2014 will be the main way of modernizing our
economy in his message called ―Social-economic modernization as a main vector of
development of Kazakhstan‖ [5].
Governmental program of accelerated industrial-innovational development set
for 2010-2014 was created to develop our economy in steady way by diversifying and
making our economy competitive.
Currently, developed countries account for 95% of the world expenditure on
education. In those countries money spent on scientific researches per person equals
to 50-100 USD, meanwhile the same figure is 4-6 USD in developing countries. As
for Kazakhstan mentioned index is 1.2 USD, proportion of all money spent on that is
only 0,2-0,3% of GNP. By analyzing the data above, it is noticeable that our country
needs large investments in order to fulfill industrial-innovational program.
First time in the history, scheme of dividing grants in 4 different positions has
been started in 2010. As efficiency index of that we can accept following: number of
applied people doubled in 2011, and compared to planned projects cost (7.5 milliard)
the cost of projects that were applied equaled to 65 milliard tenge. In addition, there
were 209 applications to technopark services in 2010, which is two times more
compared to last year; so we con notice that this figure has doubled also [3].
Republic of Kazakhstan is a country who plays one of main roles by exporting
raw materials. Nonetheless, now it is evident that we are not being able to use our
technical and industrial potential fully. That is why nowadays a lot of investments are
done to improve economy. 60 per cent of them are targeted on oil and gas sector of
Kazakhstan. Only 8 per cent is aimed at energetic power industry, ferrous metallurgy
and food industry. Disadvantageous structure of investments put into fixed capital
can be explained by these two reasons:
 First of all, revenues from the sector of raw materials can be taken faster;
 The second, foreign investors do not wish to turn our local producers into
competitive ones [2].
Order of innovation investing taking place in Republic of Kazakhstan.
Innovation investing in Kazakhstan contains of interrelated, hierarchically dependant
elements that each has functional purpose. System consists of several connected
parts: sources of innovational payments that are targeted to innovation investing;
mechanism of accumulating investment money which is collected from different
sources; ready activities of unified capital investing; investment regulating
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mechanism; mechanism of giving back assignations. All mentioned above can be
illustrated in the next table (table-1) [7]:
1 stage. Identifying sources of income
Mixed (individual,
Non-governmental
Governmental
governmental)
(individual)
2 stage. Process of accumulating financial tools
National Bank, National Bank Sovereign
Wealth
Fund Commercial banks and other
of Development
«Samruk Kazyna»
financial institutions
3 stage. Order of investing mobilized finances
It is carried out in the level of
local innovational targets and It is carried out individually
It is carried out by each
in spheres where scientific by each branch and betweenemitter that are formed to
researches
and
practical the-branch
structures
solve certain problems with
constructing works are in high according to the purpose of its
agreements
demand
by
local
and formation and its function
governmental bodies
4 stage. Regulation of sphere of usage of investments
Independent analyzers in
Respective regulating
branch and between-the- Direct founder-shareholders
departments
branch level
Notice: table is formed according to the bibliography

Main reasons that decrease efficiency of innovational processes in
Kazakhstan. According to analysis on institutional changes in Kazakhstan and
Kazakhstani scientific researches, and also researches of Statistical Agency, it is
evident that following problems are defined to decrease efficiency of innovational
activity in Kazakhstan (table 2):
Reasons that decrease efficiency of innovational processes in Kazakhstan
Economical
Organizational
Legal
Infrastructural
- Low innovational and No
connection -motivating
and - low level of
technological-scientific
between
science regulating
of technologies‘ market
potential
production, government innovational
development
- Shortage of fixed and
individual services;
- low development of
capital
businesses
-protecting
of informational
and
- negative conditions of - lack of new form of intellectual rights;
communicational
loaning
production of complex -underdevelopment
market
- High price of new products
of legislation bas for - low development of
inventions
- Low level of local and patent
legalizing innovational
- Demands for new global integration
branches
infrastructure
products with low ability
to pay
High
economic
dependency of new
inventions
-long periods of paying
of
Notice: table is formed according to analysis of institutional changes in Kazakhstan
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It is possible to notice positive trend of innovational processes along with
obstacles of innovational business. The amount of innovational grants by the end of
2011 equaled to 8,9 milliard tenge. Around 28 production places switched to leading
managing techniques. That year expenditure on technological innovations tripled
compared to the year before (about 385%), so it equaled to 236 milliard tenge. There
were almost 2600 applications to government to get aid. Comparative analysis shows
that number of innovators increases each year. [6]
In addition, I offer to start developing innovations in international level,
throughout Eurasia and others by creating absolute innovations by joined work of the
best scientists, research institutions, who would make a complex research on
implementing innovations in national companies, agriculture sector, nuclear power,
metallurgy, oil and gas sector, health care sector, biology and other important sectors.
List of used literature:
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ
В сучасних ринкових умовах для підприємств України різних галузей
актуальним є впровадження та вдосконалення систем управління якістю
продукції (послуг). Однак недостатність знань щодо досвіду застосування
вітчизняних та зарубіжних систем управління якістю негативно впливає на
кінцеві результати роботи підприємств.
Дослідження в сфері управління якістю продукції ведуться з початку
XX ст. Найбільш відомими іноземними вченими та основоположниками
сучасної теорії і практики управління якістю с група авторитетних
американських та японських вчених: Едвард Демінг, Джозеф Джуран. Філілп
Кросбі. Арманд Фейіенбаум, Джеймс Харрингтон, Кауру Ісікава та Геніті
Тагучі. Вони досліджували якість на рівні конкурентоспроможності продукції і
менше звертали увагу на управління якістю продукції. Різні аспекти управління
якістю
продукції,
у
тому
числі
й
проблеми
розробки
та
впровадження систем управління якістю на українських підприємствах,
відображені в роботах вітчизняних учених-економістів і провідних спеціалістів:
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П.Я. Калити. М.Г. Круглова, Б.І. Мищика, О.В. Мороза, Фомічова С.К., М.І.
Шаповала та інших.
На українських підприємствах актуальним с питання пов‘язані з
управлінням якістю та розробкою дієвих підходів до системи управління. Тому
впровадження досвід)' провідних країн є досить актуально.
Управління якістю пройшло еволюційний шлях розвитку від простих
суто технічних операцій контролю параметрів продукції до підвищення
ефективності виробництва через функціонування комплексних систем
управління [1]. Комплексний системний підхід, облік усіх факторів, які
впливають на якість, використання основ теорії управління, засобів і методів
стандартизації, метрології, контролю якості забезпечили широке і ефективне
застосування цих систем.
Проте, досить часто сертифіковані системи менеджменту якості мають
формальний характер і не використовуються керівництвом для вирішення
реальних проблем, не приносять підприємству належного ефекту. Це дуже
актуальна проблема, тому що, за даними міжнародних досліджень, тільки 30%
сертифікованих систем реально діють і відповідають вимогам стандарту КО
9001. Головною причиною такої ситуації вважається існування на
підприємствах двох рівнозначних систем: формальної системи менеджменту
якості, документованої відповідно до вимог стандарту, що створюється
спеціально для аудиторів з метою одержаній сертифіката, і реальної системи
управління, не оформленої документально, у рамках якої вище керівництво
приймає адекватні рішення. Таким чином, керівництво відноситься до системи
управління якістю як до механізму одержання сертифіката, тому що показники
моніторингу вибираються не за принципом «яка інформація потрібна для
оцінки процесу», а «яку кількісну інформацію нескладно зібрати» [3].
Одним із головних елементів якості продукції с її відповідність
стандартам та сертифікації. Підприємства повинні досить загострити свої
погляди на внесені зміни або виправлення цих стандартів, щоб буду завжди на
лідерських позиціях.
Щоб якість відповідала стандартам, необхідно постійно дотримуватися
вимог, що задекларовані в нормативно-правових документах, а також
здійснювати систематичний контроль за їх виконанням. На сьогодні
сертифікація систем якості с досить актуальною та потребує дослідження і
доведення необхідності. В умовах насичених ринків, розвитку інформаційних
каналів та мережі транспортних послуг якість продукції постає основним
фактором конкуренції промислових підприємств України. Відповіддю таким
викликам сьогодення стає управління якістю та впровадження систем
управління нею (СУЯ) [1, с. 48].
На сьогодні с дійсними цілий ряд сертифікатів щодо діючих систем
управління якістю ДСТУ 150 9001. Загальна кількість чинних сертифікатів на
системи управління станом на 01.01.2013 року у порівнянні з показниками на
01.10.2012 року збільшилося на 107 одиниць. Л лише у 4 кварталі 2012 року
було зареєстровано 220 сертифікатів на системи управління якістю [4]. Таке
підвищення кількості сертифікованих СУЯ свідчить про прагнення українських
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підприємств до покращення своєї діяльності на внутрішніх ринках, прагненням
виходу (чи розширення діяльності) на зовнішні ринки, стабілізації
взаємовигідних відносин з власними постачальниками та орієнтацію на
споживача [4].
Отже, саме розробка і впровадження сучасних систем управління якістю
та їхня сертифікація згідно з вимогами міжнародних стандартів якості серії
1509001 є необхідною для підприємств України. Це обумовлено, перш за все,
низьким рівнем системи управління якості вітчизняних підприємств, який
напряму впливає на ефективність функціонування підприємств галузі. Україна
значно відстає за кількістю впроваджених та сертифікованих систем управління
якістю від розвинених країн світу. Це, у свою чергу, позначається на рівні
досконалості систем управління влади. Крім того, керівники організацій
повинні усвідомлювати завдання СУЯ. адже саме вищому керівництву
відводять головну роль у створенні таких систем. Необхідно поширювати та
розвивати державні програми щодо поліпшення якості продукції та послуг,
заохочувати підприємства України до впровадження систем управління якості
згідно із стандартами та доносити до керівників та працівників підприємств
позитивні моменти впровадження цих систем.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПОТОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Результаты хозяйствования на различных уровнях экономической
системы, состояние, перспективы развития и конкурентоспособность
национального хозяйства во многом определяются масштабом, структурой и
эффективностью использования инвестиций.
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Реализация инвестиций при прочих равных условиях становится
возможной при совпадении экономических интересов
участников
инвестиционного процесса. Признавая главенствующую роль производства,
следует отметить особую важность финансового элемента. Это связано с тем,
что инвестирование есть денежное отношение между хозяйствующими
субъектами по поводу привлечения ресурсов, которое реализуется в сфере
обмена. Именно здесь предъявляется спрос на инвестиции и зарождается
импульс движения инвестиционной системы, формируется финансовое ее
начало. Вместе с тем, сам факт существования инвестиционной системы
обусловлен наличием производства, его потребностями в дополнительных
денежных средствах и его возможностями создания не только их эквивалента,
но и их избытка. Через названные элементы реализуется цель инвестиционной
системы: обеспечение формирования инвестиционных потоков в финансовой
сфере и продвижение их в производственную сферу с превращением в
материальные потоки. В соответствии с этим предназначением инвестиционная
система способна не только обеспечить воспроизводственный процесс, но и
повысить его эффективность и при этом способствовать эффективности
совершающихся социально-экономических перемен.
Движение капитальной стоимости осуществляется в экономическом
пространстве, все поле которого занимают экономические отношения между
субъектами – участниками движения. Множественность субъектов-участников
усложняет инвестиционные отношения, поскольку каждый из них вступает в
процесс инвестирования со своими целями и интересами. Степень их
заинтересованности и ответственности определяется финансовым состоянием
каждого из них, а потому все они привносят в этот процесс многоплановость и
разнообразие.
Можно выделить три основных структурных элемента инвестиционной
системы.
1. Внутреннее инвестирование на уровне отдельных субъектов
хозяйствования, осуществляемое за счет собственных средств и
включающее
массу
отдельных
инвестиционных
процессов,
объединенных хозяйственными связями.
2. Внешнее инвестирование за счет привлеченных и заемных средств, когда
рыночные отношения объединяют продавцов и покупателей
инвестиционных инструментов.
3. Инвестиционные процессы с участием государства, осуществляемые при
государственном
участии,
через
прямое
финансирование
инвестиционных проектов, через государственный заказ или долевое
участие государства в различных инвестиционных программах.
В современных условиях развития экономических систем, нарастания
процессов глобализации должны быть тесно связаны внешняя торговля,
зарубежные инвестиции и трансферт технологий и капитала. Однако
полноценного технологического обмена не происходит, потоки капиталов
плохо увязаны с потоками технологий, особенно высоких. Поэтому в
современных условиях необходимо выработать и проводить определенную
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политику использования процессов, связанных с реализацией экономических
интересов, имея в виду стратегические интересы – конкурентоспособность,
достижение энерго- и ресурсоэффективности и обеспечение наиболее
комплексного использования природного потенциала, улучшение позиций
региона в технологической кооперации и международном разделении труда.
Исходя из четко сформулированных целей, государство может
стимулировать и поддерживать стратегически значимые процессы
инвестирования или, наоборот, ограничивать деятельность тех или иных
субъектов хозяйствования.
Структура инвестиционных потоков должна формироваться исходя из
следующих основных приоритетов структурной политики:
- наращивания производства в отраслях с быстрым оборотом капитала и
высокой бюджетной эффективностью, обеспечивающих товарное наполнение
потребительского рынка;
- поддержки наукоемких отраслей и высоких технологий, отраслей с
высокой степенью обработки продукции, с высокой добавленной стоимостью, в
том числе на базе кооперационных связей с иностранными компаниями;
производства конкурентоспособной машиностроительной продукции как
основы технической реконструкции экономики;
- сохранения и увеличения занятости населения и др.
Среди основных направлений совершенствования инвестиционных
потоков в регионе, позволяющих наиболее системно реализовывать
региональные интересы его инвестиционно-ресурсного обеспечения, выделяет:
- оптимизация соотношения внутренних и внешних источников
инвестиций и повышение эффективности их использования;
- развитие механизма трансформации сбережений населения в
инвестиции;
- внедрение оптимальных механизмов участия в реализации
инвестиционных проектов капитала регионального банковского сектора и
ресурсов других институтов инвестиционной инфраструктуры региона;
- развитие инвестиционного потенциала за счет реализации действующих
инвестиционных программ и формирования новых объектов инвестирования,
связанных с более наукоемким и высокотехнологичным производством;
- внедрение оптимальных, с точки зрения экономических интересов
региона, режимов благоприятствования притока иностранных инвестиций.
Поскольку экономика республики Узбекистан остается чрезвычайно
инерционной, необходимы инвестиции не только масштабные, но и
концентрированные как по времени, так и по направлениям вложений.
Очевидно, потребность в инвестициях и эффективный спрос на них – разные
понятия. Многие предприятия могли бы решить свои текущие проблемы,
используй они активнее финансовые рычаги, которые предоставляет им
современный экономический механизм.
На наш взгляд, основные направления интенсификации использования
компаниями современных механизмов инвестиционного обеспечения,
реализации их экономических интересов следующие.
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Во-первых, мобилизация собственных средств инвестирования, что
предполагает: повышение эффективности использования собственных средств
инвестирования
(чистой
прибыли,
амортизационных
отчислений,
реинвестируемой части внеоборотных активов; оптимизацию структуры
расчетов предприятий; внедрение систем бюджетирования и других технологий
улучшения финансовой дисциплины.
Во-вторых, активизация использования возможностей привлечения
инвестиционных ресурсов через зарубежный фондовые рынки.
В-третьих, расширение использования финансовых ресурсов кредитноинвестиционной системы региона, что подразумевает: оптимизацию структуры
инвестиционного капитала по формам собственности и источникам
финансирования в соответствии с долгосрочной стратегией развития
предприятия; привлечение банковских ассоциаций к кредитованию портфеля
инвестиционных проектов, диверсифицируя, таким образом, риски и обеспечив
пропорциональный объему вложений инвестиционный доход; расширение
использования механизмов лизинговых схем финансирования при покупке
технологического оборудования и автотранспортных средств.
В-четвертых, интенсификация привлечения иностранных инвестиций, а
именно: расширение практики привлечения кредитов западных банков, в том
числе с использованием таких финансовых стратегий, как организация
кредитной линии под гарантию западного банка, предоставляемую при
выставлении первоначального депозита; использование инструментов
инвестиционного лизинга при поставках оборудования из зарубежных стран
(при этом большая часть кредитных рисков будет покрываться гарантиями
зарубежных экспортно-кредитных агентств, а также самих поставщиков);
создание совместных предприятий – привлечение иностранных инвестиций в
собственный капитал; данная схема экономически целесообразна для развития
и создания новых конкурентоспособных производств.
И, наконец, пятое направление – создание систем управления рисками
долговыми обязательствами, что предполагает:
расширение
использования
методов
управления
рисками
(диверсификация инвестиционных рисков – совершенствование управления
инвестиционными активами и источниками финансирования, их оптимизация
по объемам, срокам и структуре; полная или частичная передача рисков
компаниям);
- использование инструментов страхования;
- совершенствование и интенсификация использования систем
финансовых гарантий.
В современных условиях хозяйствования основным механизмом
государственной промышленной политики должно стать инвестиционное
программирование, решающее задачи пространственно-производственного,
социально-экономического и эколого-ресурсного аспектов.
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СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ
Аналіз соціально-економічного розвитку територій України протягом
останніх років свідчить про те, що на фоні фінансової кризи відбувається
поглиблення міжрегіональних диспропорцій фактично за всіма показниками –
від валового регіонального продукту до заробітної плати, від обсягів прямих
іноземних інвестицій до частки експорту у структурі економіки регіону.
Одночасно наростання диспропорцій між регіонами в рівні їх соціальноекономічного розвитку обумовлюють необхідність диференційованого підходу
до реалізації політики формування трудового потенціалу з урахуванням
територіальних аспектів і соціально-економічних проблем. Якщо спочатку
державна політика регіонального розвитку ґрунтувалася на використанні
трансфертних механізмів, то в останні роки намічається зміна парадигми
підтримки проблемних регіонів: від політики вирівнювання бюджетної
забезпеченості регіонів до стимулювання розширеного відтворення їх
потенціалу [2].
Процес реформування економіки свідчить, що поряд з протиріччями,
властивими світовій цивілізації, такими як науково-технічний прогрес і
зниження безробіття, характер, умови праці та її оплата, існують ще суто
регіональні проблеми, які пов‘язані з низьким рівнем життя при високому рівні
трудової активності населення та при низькій ефективності праці; з
недостатньою територіально-галузевою мобільністю кадрів, не завжди
відповідною ринковим умовам, системою підготовки і перепідготовки кадрів,
нерозвиненістю ринку праці [1]. А від показників матеріального добробуту,
умов проживання та соціального середовища залежить рівень розвитку
території.
Тенденції, що характеризують зміни чисельності та структури населення,
а також його рух, є достатньо вагомим свідченням наявності чи відсутності
диспропорцій у соціогуманітарному та економічному розвитку будь-якого
ієрархічного рівня системи – національної економіки в цілому, окремого
регіону, окремого населеного пункту. У межах регіону як соціальноекономічної системи повинні підтримуватися певні природні пропорції, що
власне, і забезпечують його існування та функціонування. Пропорційність
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регіонального розвитку може оцінюватися за багатьма співвідношеннями, що
дуже часто взаємозумовлені та взаємопов‘язані.
Одними з найбільш яскравих індикаторів посилення диспропорційності
регіонального соціально-економічного розвитку, а отже, і зниження його ефективності, є демографічні викривлення та підвищення рівня мобільності
населення. Перша проявляється у зміні якісних характеристик населення,
збільшенні кількості непрацездатних громадян (пенсіонери, інваліди),
безробітних, зростанні бюджетних трансфертних виплат з метою підтримки
соціально незахищених верств населення. Друге – у зміні місця проживання й
роботи або у проживанні та роботі в різних місцях [3]. У будь-якому з цих
варіантів наслідки для економіки конкретного регіону є негативними, оскільки
вони призводять до зменшення кількості економічно активного населення,
погіршення якості трудового потенціалу регіонів і недоотримання ними
бюджетних надходжень від трудової діяльності працівників, а отже, до
звуження фінансових можливостей місцевих органів влади. Результатом цього
є подальше посилення диспропорційності соціально-економічного розвитку
територій.
Таким чином, подальший розвиток депресивних територій потребує
постановки завдань розвитку соціально-трудового потенціалу як ключового
завдання системного впливу на всі його складові на всіх стадіях відтворення.
Тобто, необхідна системна модернізація цілого ряду секторів (освіти , науки,
підприємництва та ін.), які є секторами капіталізації людського потенціалу
регіону. Системність у формуванні соціально - трудового потенціалу регіону
полягає в комплексному впливі на основні фактори, що забезпечують його
капіталізацію:
розвиненої
соціальної
інфраструктури;
сприятливого
культурного середовища; сприятливого соціального середовища; якісних
робочих місць. При цьому очевидна важливість узгодження та
взаємодоповнення заходів соціальної політики, що дозволить забезпечити
синергетично-кумулятивний і конструктивний результат - формування умов,
необхідних для якісного відтворення соціально - трудового потенціалу регіону.
Тобто для депресивних територій першочерговим напрямком є підтримка
і розвиток невиробничої сфери та соціальної інфраструктури. Зокрема,
найбільш важливими напрямками є розвиток ринку освіти та охорони здоров'я,
ринку житла, соціокультурної сфери. При цьому диспропорції в основних
показниках, що характеризують результати проведеної політики, можуть
розглядатися як індикатори, що свідчать про наявність деструктивних змін у
соціально-економічній системі регіону, створюють загрозу стійкості її
розвитку.
Отже, дивлячись на виявлені проблеми розвитку депресивних територій в
Україні, які доповнюються глобальною кризою в економіці, пропонуємо, крім
загальнодержавного регулювання попиту і пропозиції робочої сили, більше
уваги приділяти саме регіональним заходам, оскільки на місцевому рівні ці
проблеми відчуваються сильніше. Отже, до вирішення проблем соціального
розвитку депресивних територій можна віднести розробку та реалізацію
регіональних програм зайнятості та введення регіональної політики
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працевлаштування, а саме – більше уваги приділяти активним заходам
регулювання зайнятості, створенню економічно доцільних робочих місць,
сприянню розвитку самозайнятості та альтернативних форм зайнятості.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА
В ходе последовательных реформ, которые в годы независимости под
руководством Президента Ислама Каримова проводятся во всех сферах жизни,
уделяется особое внимание развитию аграрной отрасли, разумному
использованию в сфере передовой техники и технологий, предотвращению
негативного воздействия производства на природную среду. Модернизация
научно- практических исследований и инновационных разработок, обновление
техники и технологии - основные задачи по обеспечению усиления связей
науки и производства, на выполнение этих задач направлено Постановление
Президента от 15 июля 2008 года «О дополнительных мерах по поощрению
инновационных проектов
и технологии в производство». В данном
Постановлении поставлена задача полного обеспечения процветания народа и
удовлетворение его потребностей. Основное условие их выполнения - это
обеспечение продовольственной безопасности, устойчивости экологии и
удовлетворение перерабатывающей отрасли сырьем. Развитие аграрного
сектора, создание рынка научно- технической продукции, информационных
услуг и подготовка инновационных кадров создадут возможности для
углубления реформ и созданию конкурентоспособных сельских хозяйств.
Научно - техническое направление является главным направлением развития
инновации и оно определено в прямой связи со стратегией экономических
реформ. [1,22-23c].
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Сегодня пищевая промышленность Узбекистана не просто динамично
развивается, а набирает колоссальные обороты, демонстрируя высокий
потенциал производителей продовольственной продукции, которая во всем
своем разнообразии представлена на прилавках магазинов и рынков. Нужно
подчеркнуть, что пищевая промышленность Узбекистана находится сегодня на
новом этапе своего развития. В прошлом утвержденная Программа мер по
расширению и развитию пищевой промышленности на 2012—2015 годы,
охватившая основные направления дальнейшего развития отрасли. В рамках
данного документа в стране к 2015 году планируется увеличить производство
основных видов продовольственной продукции. Например, производство
плодоовощных консервов возрастет на 32 процента, а экспорт — с 6,7 тысячи
тонн до 8,9 тысячи тонн. Также заметно возрастет выпуск фруктовых соков
(41,9 процента) и масла нетрадиционных культур (76,5 процента). В целом
документ предусматривает увеличение производства 16 видов готовой
продукции. По оценкам экспертов, в отечественной пищевой промышленности
в ближайшие пять лет планируется реализовать 80 инвестиционных проектов
по созданию новых мощностей, реконструкции, модернизации и техническому
перевооружению предприятий общей стоимостью порядка 74,8 миллиона
долларов. За этот период в Узбекистане намечено осуществить
инвестиционные проекты по производству сухих хлебопекарных дрожжей,
йодированной поваренной соли. Также будет проведена работа по запуску
производства продуктов быстрого приготовления с использованием
сублимированных заготовок из овощей и фруктов, кондитерской фабрики с
цехом по переработке какао-бобов. В целях дальнейшего развития переработки
мяса, молока, плодов и овощей, выращиваемых в республике, в ближайшие
четыре года предусмотрено строительство 44 новых предприятий по
переработке молока и модернизация 74 существующих предприятий,
строительство
47
новых,
модернизация
и
реконструкция
43
мясоперерабатывающих производств, а также строительство 78 новых,
реконструкция и модернизация 26 предприятий по переработке плодоовощной
продукции Другим направлением развития стало совершенствование системы
управления и координации между предприятиями отрасли. За счет
упразднения, реорганизации и слияния ассоциаций «Масложирпищепром» и
«Узмясомолпром»
создана
Ассоциация
предприятий
пищевой
промышленности. В список ее учредителей вошли 39 предприятий
масложировой промышленности, 21 — пищевкусовой, 46 предприятий
мясомолочной продукции, 16 обслуживающих и прочих предприятий Новая
организация занялась обеспечением интересов и защитой прав предприятий
отрасли, реализацией мер по широкому внедрению современных рыночных
отношений
между
перерабатывающими
предприятиями,
сельскохозяйственными производителями, заготовительными и торгующими
организациями. Одним из важнейших направлений деятельности новой
структуры стало содействие предприятиям в более глубокой переработке сырья
и освоении производства качественной конкурентоспособной продукции,
наиболее полном насыщении ею внутреннего рынка и увеличении поставок на
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экспорт. Для этого специалисты ассоциации проводят различные
маркетинговые исследования рынка пищевых продуктов, участвуют в
разработке и реализации среднесрочных и долгосрочных программ развития
отрасли. Ассоциация создана совсем недавно, результаты не заставили себя
ждать. В пищевой промышленности на основе передового международного
опыта развернулась широкомасштабная модернизация и техническое
перевооружение масложировых, мясомолочных и пищевкусовых производств,
внедрение современных высокопроизводительных инновационных технологий.
В этом немаловажную роль сыграли и усилия всех заинтересованных сторон в
организации работы по стандартизации и сертификации производимой
продукции, внедрению современных, принятых во всем мире систем оценки
качества, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации
кадров. [2,32-34c].
С 80-хгг. ХХв.начинают развиваться биотехнология и компьютеризация
сельского хозяйства, но данные процессы затрудняются нехваткой
высококвалифицированных специалистов, способных грамотно использовать
технику, удобрения и средства химической защиты. Следует отметить, что в
некоторых развитых странах в законодательном порядке установлено, что
фермерами могут быть
только лица со специальным высшим
сельскохозяйственным образованием.
Наряду с достижениями постепенно стали проявляться и негативные
стороны:
1. Время показало, что отставание сельского хозяйства развивающихся
стран обусловлено не только природными но и социально-экономическими
причинами.
2. С нарастанием внедрения инновационных технологий в продукции как
растениеводства, так и животноводства повышается содержание химических
соединений, антибиотиков, гормонов, и т.д.что чрезвычайно вредно для
здоровья людей.
3.
Внедрение инновационных технологий
при производстве
сельскохозяйственной продукции в отдельных случаях приводит к
неоправданному удорожанию продукции, так как в процессе производства и
последующих
сортировки, переработки, хранения и транспортировки
продовольствия затрачивалось излишне много энергии. В процессе чего к
моменту, когда она доходила до потребителя, подсчитано, что на производство
одной калории пищи расходуется 5-7 калорий топлива и энергии.
Тогда, в начале 90-х, перед нашим государством была поставлена
важнейшая задача — обеспечить свою продовольственную независимость. По
словам экспертов, принятые решения полностью себя оправдали, в Узбекистане
создан современный агропромышленный комплекс, налажена кооперация
между производителями сельскохозяйственной продукции и переработчиками.
Однако рыночные условия требуют новых подходов к развитию отрасли.
Инновации, интеграция и инвестиции — главные составляющие успеха,
способные в перспективе вывести отечественную пищевую промышленность
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на глобальные рынки. Сегодня мы с большой уверенностью можем сказать что
современные аграрные технологии заняли достойное место в нашей жизни.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ВИТРАТАМИ НА
НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Житлово-комунальне господарство як галузь економічної діяльності є
самостійним суб'єктом управління, і складається, як відомо, з безлічі
господарюючих суб'єктів різних форм власності. Господарюючий суб'єкт – це
самостійно функціонуюча господарська одиниця, яку прийнято називати
економічним суб'єктом. Економічний суб'єкт складається з різних елементів
(підрозділів), одні з яких здійснюють виробничо-господарську діяльність, інші
реалізують управлінські функції, пов'язані з плануванням, спостереженням і
контролем ходу господарської діяльності, її регулюванням і оцінкою. Перші
відносяться до об'єктів управління, і саме в них виникає значна частина витрат,
другі визначені як органи управління, функціонування яких також веде до
виникнення витрат. Взаємини між об'єктами й органами управління щодо
витрат забезпечуються прямим і зворотним зв'язками, що реалізуються за
допомогою інформації [1].
Підприємництво в сфері житлово-комунальних послуг здійснюється в
різних формах бізнесу. Ця обставина має визначальне значення для рішення
питань організації інформаційної системи, адекватної вимогам управління цими
формами бізнесу.
При цьому на перший план висуваються методичні й організаційні
аспекти:
1. Розробка загальної концепції інформаційного забезпечення для сфери
житлово-комунального господарства з урахуванням значущих фактів, що
визначають індивідуальні особливості окремих форм підприємництва в цій
сфері.
2. Визначення принципів побудови облікової інформаційної системи для
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сфери ЖКГ з урахуванням вимог міжнародних стандартів до інформаційної
бази управління.
3. Визначення методики управлінського обліку в сфері ЖКГ і її
гармонізація з міжнародними аналогами.
4. Визначення форм і методів організації обліку за сегментами бізнесу в
сфері житлово-комунального господарства як інформаційної ланки в системі
облікової інформації.
При розробці загальної концепції інформаційного забезпечення в сфері
житлово-комунального господарства основним, на наш погляд, є прийняття
принципу, за яким витрати є самостійним об'єктом будь-якої облікової системи
незалежно від сфери економічної діяльності, у якій вони виникають і для якої
повинна формуватися адекватна інформаційна система.
При визначенні загальної концепції інформаційного забезпечення
управління витратами в сфері ЖКГ варто виходити з факторів, що впливають
на формування інформаційних потоків у цьому секторі економіки:
– сфера економічної діяльності, де виникають витрати: сфера
виробництва, сфера обслуговування, сфера управління;
– галузева спрямованість діяльності: галузі виробництва – промисловість,
роботи та послуги виробничого характеру, невиробничі послуги;
–галузі управління – державне, регіональне, муніципальне;
– галузі послуг – матеріальні і нематеріальні;
– форми підприємництва: великий, середній, малий бізнес, індивідуальне
підприємництво;
– джерела фінансування: самофінансування, бюджетне фінансування,
змішане фінансування;
– форми організації виробництва, типи технологій, види кінцевого
продукту.
Організація інформаційної системи на підприємствах, що надають
житлово-комунальні послуги населенню, значною мірою визначається
специфічними особливостями діяльності цієї галузі. Це, у першу чергу,
характер взаємовідносин учасників процесу надання послуг; роль, яку
виконують підприємства ЖКГ у забезпеченні потреб споживачів;
багатогалузевий характер послуг; безпосередній контакт зі споживачами
послуг; значна кількість виконуваних термінових індивідуальних замовлень,
поряд із плановим виконанням робіт; сезонний попит за деякими послугами, а
також велика територіальна роз'єднаність виробництва.
Розглянемо докладніше вплив вищезгаданих факторів на організацію
інформаційної системи в сфері житлово-комунального господарства, адже від
того як побудована інформаційна система управління витратами в залежності
від галузевих особливостей, значною мірою залежить ефективність управління,
виконання його мети і функціонування, об'єкта управління.
Складання кошторису доходів і витрат, а також його виконання за
означеними видами діяльності здійснюються за предметними статтями
економічної класифікації витрат бюджетів України. Такі витрати поділяють на
прямі та непрямі. Розподіл істотно впливає на співвідношення видів витрат до
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процесу виробництва окремих робіт та послуг. Базою для розподілу непрямих
витрат може бути заробітна платня робітників або сукупність прямих витрат[2].
Відмітні особливості систем обліку у бюджетних установах і комерційних
підприємствах ЖКГ підтверджують висновок про незрівнянність інформації
про витрати у виконавців і виробників послуг.
Підприємства житлово-комунального обслуговування – виробники, крім
надання послуг населенню як основного виду діяльності, здійснюють також
виконання замовлень на послуги підприємств і організацій, а також можуть
надавати окремі платні послуги. Здійснення названих видів діяльності в
масштабах одного підприємства, а іноді і виробничого підрозділу, викликає
необхідність диференціації обліку в розрізі зазначених видів діяльності і
формування окремих інформаційних потоків.
Послуги, що надають населенню підприємства ЖКГ, різноманітні, тому
важливим з погляду організації інформаційної системи управління витратами є
сформований розподіл усіх послуг на дві групи – матеріальні і нематеріальні.
Критерієм розподілу в цьому випадку є наявність чи відсутність елементів
процесу виробництва при виконанні тих чи інших послуг. Цей критерій є
основним при побудові облікових моделей фінансового й управлінського
обліку і складання статистичної звітності про надані послуги. При визначенні
принципів побудови інформаційної системи підприємств ЖКГ варто провести
глибокий аналіз процесу збору, реєстрації й узагальнення первинної інформації
про факти господарського життя, що є об'єктами бухгалтерського
спостереження, Цей процес є первинною інформаційною ланкою в системі
інформаційного забезпечення. Він визначає побудову первинного обліку.
Первинний облік у підрозділах ЖКГ повинний забезпечити контроль:
– якості надання послуг населенню;
– якості виконання замовлень на послуги, дотримання термінів
виконання замовлень;
– повноти оприбуткування коштів, отриманих за послуги і роботи, їх
схоронності;
– раціонального використання і схоронності матеріальних, цінностей
підприємства і замовників;
– раціональної організації праці і її оплати;
– рівня якості обслуговування споживачів послуг [3].
На підставі усього вищевикладеного можна зробити висновок, що,
незважаючи на наявність великих специфічних особливостей у діяльності
підприємств ЖКГ, процес надання послуг має в основному виробничий
характер із усіма атрибутами матеріального виробництва – засобами
виробництва, засобами обігу і трудовими ресурсами. Ця обставина має бути
визначальною передумовою у побудові системи інформаційного забезпечення
управління витратами на підприємствах ЖКГ.
Організація обліку як упорядкована система збору, реєстрації й
узагальнення інформації про діяльність зазначених підприємств повинна
ґрунтуватися
на
загальновстановлених
принципах
фінансового
й
управлінського обліку, закладених у концепції реформування національної
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системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності. Цей постулат узятий за основу при дослідженні і
розв'язанні проблем інформаційного забезпечення управління витратами у
сфері ЖКГ.
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АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БАНКУ
Успішність застосування стратегічного підходу до розвитку будь-якої
фінансової установи закладається ще на етапі розробки місії. Місією може бути
забезпечення безпечного і ліквідного ведення банківської справи шляхом
впровадження передових технологій і міжнародних стандартів для поліпшення
добробуту клієнтів. Правильне формулювання місії веде до того, що ніяка зміна
керівництва не змінить руху в цілеспрямованому розвитку. Інструментом
реалізації місії є розробка проекту стратегії розвитку. У сучасних умовах
розвиток комерційних банків залежить від якості управління, тобто управління
фінансовими активами, управління ростом, управління філіальною і
регіональною мережею банку та інших факторів.
Проблемам удосконалення роботи банків, запровадження ефективних
механізмів
та
інструментів
регулювання
банківської
діяльності,
реструктуризації
банків,
налагодження
інноваційного
банківського
менеджменту присвячено ряд вітчизняних і зарубіжних публікацій,
підготовлених такими вченими і фахівцями як Е. Дж. Долан, І. Ансофф, С.
Пітер, Р. Портер, Р. Фалмер, Д. Сімонсен, І. Балабанов, Т. Нікітіна, А. Петров,
М. Кириченко та іншими [1,2,3,4,5].
Успіх реалізації стратегії розвитку багато в чому залежить від
організаційного супроводження цього процесу. У багатьох банках вже давно
існують спеціальні підрозділи, які безпосередньо займаються розробкою
стратегій, аналізом минулих результатів, що отримано шляхом реалізації
стратегій, і саме такі банки виходять у лідери в умовах конкуренції.
При виборі стратегії розвитку комерційний банк повинен виходити з того,
що стратегія є функціональною, а її конкретні цілі й завдання формулюються
відповідно до ресурсних можливостей банку, якості внутрішніх технологій,
конкурентної позиції, пріоритетних напрямків діяльності. Банк повинен чітко
визначити, які цілі розвитку будуть ключовими: захоплення певної частки
ринку або підвищення рентабельності, збільшення ресурсної бази або пошук
додаткових можливостей розміщення коштів.
Розробка стратегії розвитку повинна здійснюватися поетапно. До
основних етапів можна віднести [6]:
1. Виявлення ключових проблем і визначення стратегічних цілей
(векторів розвитку) банку.
2. Стратегічний аналіз і розробка можливих варіантів розвитку банку.
3. Узгодження з керівництвом банку основних векторів його розвитку.
4. Розробка стратегії робочою групою.
5. Затвердження стратегії.
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Як правило, виявлення актуальних проблем відбувається в результаті
обговорення робочою групою в рамках круглих столів, підсумком чого є оцінка
результатів діяльності банку і виявлення перспектив розвитку підвідомчих
керівникам напрямків. Ефективним інструментом при цьому може виявитися
проведення SWOT-аналізу. Саме він дозволяє виявити слабкі сторони в
діяльності банку, до яких найчастіше відносяться коротка і консервативна
продуктова лінійка, малорозвинена мережа і канали продажів, нерозвинена ITсистема, недостатньо використовувані можливості маркетингу.
На другому етапі проводиться узагальнення матеріалів, що отримано в
результаті проведення круглих столів, і більш детальний розгляд можливих
альтернативних векторів розвитку банку. Сьогодні більшість банків пропонує
розрахункові рахунки, платежі, обмін валюти, депозити і кредити. В якості
можливих варіантів розвитку в цьому випадку можна запропонувати розробку
таких нових продуктів, як картки, що кредитують, дебетові картки, інтернетбанкінг, різні інтегровані пропозиції (пакети), овердрафти, швидкі перекази.
Так, наприклад, інтернет-банкінг дозволяє знизити собівартість операцій, дає
можливість виконання внутрішньобанківських операцій цілодобово, а також
надає можливість взяти заявки на отримання кредитів, пластикових карток,
тобто забезпечує розширену доступність.
Окрім того, не треба не дооцінювати маркетингові інструменти в
розвитку банку. Збільшення числа клієнтів і просування нових банківських
продуктів можливе шляхом розміщення реклами, що переслідує економічні цілі
і підкреслює швидкість і простоту виконання, здійсненням контекстної і
банерної реклами в Інтернеті, розсилкою прес-релізів по базі ЗМІ,
формуванням унікального впізнаваного бренду банку серед конкурентів,
створенням позитивної інформаційної насиченості в ЗМІ про банк.
Розроблені альтернативні варіанти розвитку служать керівництву банку
основою для визначення стратегічних цілей розвитку. Безпосередня розробка
стратегії повинна здійснюватися робочою групою, виходячи з розуміння
загальних векторів розвитку. При необхідності до роботи над розділами
стратегії залучаються співробітники підрозділів банку для отримання від них
необхідних даних, оцінок , аналітичних матеріалів відповідно до їх компетенції.
Узагальнення стратегії здійснюється в робочій групі за принципом
узгодженості між собою окремих розділів і відповідності їх певному вектору
розвитку банку, цілям і завданням.
При розробці проекту стратегії слід розглядати альтернативи розвитку
пріоритетних напрямків діяльності, у тому числі найгірший і найкращий
варіанти, а також найбільш ймовірний варіант розвитку подій. Розроблений
проект стратегії виноситься на обговорення і схвалення радою директорів
банку з наступним затвердженням загальними зборами учасників (акціонерів).
Таким чином, розробка стратегії розвитку банку повинна виконуватися
згідно з певним алгоритмом. Для оцінки успішності реалізації стратегії банку
слід встановлювати контрольні показники, які характеризують ринкові позиції
по основних банківських продуктах, інтенсивність взаємовідносин з клієнтами
(кількість продуктів на одного клієнта), якість обслуговування (час
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обслуговування , час прийняття рішення про видачу кредиту), розвиток каналів
збуту та інші.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГРУП В УКРАЇНІ
Розвиток транскордонної діяльності банків, іноземне інвестування в
капітал банків, інших фінансових установ і підприємств реального сектору
економіки, а також диверсифікація операцій фінансових посередників в
національних економіках, зміщення традиційних кордонів між банками і
небанківськими фінансовими установами зумовили виникнення груп за участю
банків. У вітчизняних реаліях більшість фінансових груп - банківські, оскільки
саме банківський сектор є найбільш розвиненим сегментом фінансового ринку,
як мінімум, за обсягами активів.
Відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську
діяльність» банківська група – це група юридичних осіб, які мають спільного
контролера. Вона складається: з материнського банку і його українських та
іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими
установами; з двох або більше фінансових установ та в якій банківська
діяльність є переважною. У свою чергу, переважною в групі є банківська
діяльність, якщо сукупне середньоарифметичне значення активів банків (банку)
– учасників банківської групи за останні чотири звітних квартали становить 50 і
більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів
усіх фінансових установ, що входять до цієї групи, і розрахованих за цей же
період [1].
Особливістю вітчизняного фінансового ринку є наявність банків,
підконтрольних одному і тому ж власнику. Наприклад, після придбання
Сбербанком Росії австрійської групи Volksbanken International росіяни
контролюють в Україні два банки: АТ «Сбербанк Росії» і ПАТ «Фольксбанк».
Одночасно, італійській UniCredit Group належать ПАТ «УніКредит Банк» і ПАТ
«Укрсоцбанк», які в даний час перебувають у процесі об‘єднання, а
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французькій групі Credit Agricole - ПАТ «Креді Агріколь Банк» (колишній
«Індекс-банк») і філія КІБ ПАТ «Креді Агріколь Банк» (колишній «Каліон
Банк»). Також на фінансовому ринку має місце партнерство банків зі
страховими компаніями (СК). Найбільш яскраві і прозорі приклади таких
альянсів: банк «Фінанси та Кредит» і СК «Омега» та ін. Не секрет, що при
страхуванні ризиків, пов'язаних з кредитними операціями банків, вони віддають
перевагу «своїм» СК. При цьому реально ризики нікуди не йдуть - вони
залишаються всередині групи. До останніх кризових явищу фінансовому
секторі України банки також масово обзаводилися лізинговими компаніями
(наприклад, «РайффайзенЛізинг»), компаніями з управління активами («ОТП
Капітал») і навіть факторинговими компаніями («ОТП Факторинг»), та
фінансовими компаніями - ПАТ «Кредобанк» (ТзОВ «Приватні інвестиції»),
яким продавали проблемні кредити [2].
Таким чином, у сучасних умовах функціонування, банки України часто
стають установою (учасником) більш складної структури, до якої можуть
входити інші банки і небанківські кредитні установи, а також компанії та
нефінансові структури – резиденти та нерезиденти країни. З‘являються
об‘єднання установ, які функціонують у різних галузях фінансового ринку з
метою збільшення сукупного впливу на ринок – фінансові конгломерати. Така
форма організації фінансового бізнесу наділена очевидними перевагами:
широта впливу, зростання конкурентоспроможності фінансових послуг групи,
забезпечення
диверсифікації,
підтримка
платоспроможності
та
ресурсозабезпеченості учасників групи, підвищення ефективності діяльності.
Результати вивчення світового досвіду дозволяють стверджувати, що
згадані фінансові групи наражаються на додаткові та генерують самі цілий ряд
нових ризиків: істотно розширюється спектр складових ризику (на групу може
розповсюджуватися вплив ризиків діяльності окремих фінансових установ –
учасників групи); ускладнюється процедура контролю щодо достатності
капіталу та забезпечення необхідної платоспроможності як всієї групи, так і
окремих її учасників; зменшується прозорість фінансової структури; зростає
вірогідність виникнення конфлікту інтересів у межах групи; погіршується
результативність фінансової діяльності через зловживання значною
економічною вагою на фінансовому ринку. Реалістична оцінка відповідності
банку наглядовим стандартам повинна враховувати всі кредитні та фінансові
інституції, в яких він бере учать або які є дочірніми (асоційованими),
установами щодо нього. У цьому полягає ідея здійснення нагляду на
консолідованій основі. Прийнятий Верховною Радою України Закон «Про
внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій
основі» та Програма економічних реформ на 2010-2014 рр., сприятимуть
адаптації українського законодавства до законодавства ЄС та удосконаленню
підходів до здійснення державного нагляду на фінансовому ринку шляхом
обмеження ризиків, на які наражаються банки – учасники відповідних груп [3].
Застосування Національним банком України економічних інструментів
має забезпечувати: обмеження прийняття банківськими групами істотних
ризиків; стимулювання розробки в банківській групі системи внутрішнього
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контролю та моніторингу концентрації ризиків; підвищення якості інвестицій
та ефективності діяльності банківської групи (учасників); максимізацію доходу,
нарощування капіталу та ефективний розподіл джерел фінансового
забезпечення. Нині Національний банк України накопичує досвід та
вдосконалює нормативну базу щодо роботи з банківськими групами,
усвідомлюючи всю важливість у теперішній час здійснення нагляду на
консолідованій основі [1].
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Гончарук А.Г.
викладач-стажист кафедри міжнародної економіки
Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської
справи Національного банку України
ДЕДОЛАРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
ВАЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Доларизація економіки – це феномен міжнародного грошового ринку, при
якому іноземна валюта широко застосовується для операцій усередині країни
або окремих галузей її економіки, аж до повного витіснення національної
валюти [1, с.15].
Основною економічною причиною доларизації є надання переваги
агентами долару національній валюті. Явище спостерігається в тому випадку,
якщо долар стабільніший і конвертований, ніж національна валюта.
Безпосередньою причиною, за якою зазвичай слід доларизація економіки є
слабкий контроль уряду над пропозицією грошей, внаслідок національна
валюта постійно знецінюється, тому агенти не бажають тримати активи в
національній валюті та оптимізують свої портфелі активів на користь долара [2,
с.59].
Доларизація може носити повний, змішаний або частковий характер, як
усередині секторів національної економіки, так і по країні в цілому. Явище
повної доларизації, як правило, характерно для слаборозвинених в
економічному відношенні держав, і є наслідком крайньої нестабільності
внутрішньої грошової системи. Слід зазначити, що повна доларизація є крайнім
заходом, і зазвичай означає визнання повної політичної неможливості
контролю над грошовою пропозицією з метою уникнення інфляції. Наприклад,
режим «валютної палати», при якому пропозиція національної валюти
законодавчо ставиться в жорстку залежність від величини зовнішніх резервів,
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представляється набагато більш вигідним, адже з'являється можливість
отримувати відсоток на резерви, тобто повну доларизацію воліють країни, де
відсутня політична можливість навіть для такого рішення [3, с.72].
Тому можна стверджувати, що доларизація економіки має прямий вплив
на валютну безпеку країни, так як іноземна валюта витісняє національну.
Доларизація найчастіше носить тимчасовий характер, хоча і досить
тривалий за термінами. Якщо національна валюта починає зміцнюватися в
результаті поліпшення внутрішньої економічної кон‘юнктури, і цьому сприяє
національний уряд, відбувається процес ревальвації національної валюти, що
супроводжується дедоларизації – тобто падінням якості іноземної валюти для
внутрішнього ринку.
Дедоларизація – це система заходів, що вживаються державними
органами і центральним банком тієї чи іншої країни з метою запобігання
ходіння чужій іноземної валюти як засобу платежу на території своєї країни.
Експерти стверджують, що методи зменшення доларизації можуть носити
адміністративний і економічний характер, або поєднуватися.
При цьому, враховуючи, що ситуація на світових ринках з кожним днем
носить все більш загрозливий характер, з великим ступенем ймовірності будуть
використовуватися адміністративні методи. Наприклад, заборони, обмеження,
експропріації, які краще спрацьовують в умовах обмеженого часу, але мають
довгострокові економічні та соціальні ризики.
До економічних методів, зокрема, відносять зниження інфляції,
збільшення прозорості податкової політики, зниження дефіциту бюджету,
усунення диспропорцій зовнішньої торгівлі, поліпшення інвестклімату країни
[4, с.23].
Також необхідно відгородитися від зайвого адміністративного тиску,
оскільки він здатен викликати самий неприємний ефект. Але громадська думка
– це дуже важливий економічний чинник, від якого залежить попит і
пропозиція. А гроші, як відомо, теж товар, не тільки засіб обігу, а й засіб
накопичення. Забороняти вживати слово долар нерозумно, але обмежити в тій
чи іншій мірі можна [5, с.180].
Проте, не вийде все представляти в гривнях: зрештою, є туристичний
бізнес і кредити, записи по яких ведуться відповідно домовленостям. З іншого
боку, саме зміцнення гривні і падіння долара вже відіграють значну роль у
формуванні громадської думки.
Другий комплекс заходів повинен зменшити невиправданий
адміністративний
тиск
на
бізнес,
що
унеможливлює
належну
конкурентоспроможність по відношенню до зарубіжних колег, неможливим
робить, таким чином, і вихід бізнесу з тіні, а тінь поповнюється готівковою
доларовою масою.
Податковий тягар в Україні має становити приблизно стільки ж, скільки у
наших тихоокеанських партнерів. Дедоларизація – це природний наслідок
міцної конвертованості національної валюти. Тому потрібні стійкі товарносировинні біржі, вихід гривневих розрахунків на міжнародний рівень.
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Можливо, необов'язково будувати нові біржі, але необхідно ретельно
модернізувати існуючі. У світовій практиці, наприклад, є правило, згідно з яким
якийсь відсоток стратегічних товарів повинен продаватися на спеціалізованій
біржі. Як тільки гривня реально зміцниться і буде стабільною, вона займе
провідні позиції і сама зробить природну дедоларизацію, що не потребує
штучного адміністрування, яке і не здатне істотно зрушити проблему.
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Сусіденко Ю. В.,
Кирилович А. В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ
На сучасному етапі розвитку економіки України досить важливим є
питання про використання іноземної валюти для проведення неторговельних
операцій комерційними банками. Для розуміння діяльності комерційних банків
з використанням іноземної валюти треба не тільки визначити суть
неторговельних валютних операцій, а й вміти розмежовувати їх по
класифікаційних ознаках.
Загалом, неторговельні валютні операції – це операції, що не пов‘язані з
комерційною діяльністю підприємств, організацій, громадян, експортом та
імпортом товарів (послуг), а також рухом капіталу. За економічним змістом
неторговельні операції поділяються на:
 виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в
іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями;
 здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними
документами в іноземній валюті;
 готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками
фізичним особам;
 купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами;
 виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії,
аліменти, оплата праці, спадщина;
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 переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти,
оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо);
 інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному
законодавству України [1, c. 325].
Ці операції здійснюються уповноваженими банками та уповноваженими
фінансово-кредитними установами, переважно, для фізичних осіб – громадян
України, а також іноземців та юридичних осіб-резидентів і представництв
юридичних осіб-нерезидентів, які мають право в межах чинного законодавства
переміщати готівкову іноземну валюту через державний кордон України,
проводити деякі розрахунки в іноземній валюті на території України (рис.1).
Такі операції проводяться без отримання індивідуальних ліцензій
Національного банку України, незважаючи на те, що національна валюта є
єдиним засобом платежу на території України.
Досить часто у населення виникає необхідність у проведенні валютнообмінних операцій з готівкою, обумовлена потребами фізичних осіб у
готівковій іноземній валюті з метою її подальшого використання для
хеджування валютних ризиків, для туристичних і ділових поїздок за кордон
тощо.
купівля
пально-мастильних
матеріалів,
продуктів
харчування, надання послуг на території міжнародних
портів, аеропортів, вокзалів України з обслуговування
іноземних транспортних засобів
оплата страхових платежів, готельних послуг
купівлю на території міжнародних портів і вокзалів квитків
та путівок на міжнародні пасажирські та туристичні рейси
оплату дорожніх зборів
оплату послуг туристичних і страхових організацій за
договорами, дія яких поширюється на іноземну територію,
відповідно до посередницьких угод із зарубіжними
партнерами та нерезидентами-посередниками
Рис. 1. Розрахунки, які дозволено проводити в іноземній валюті без одержання
індивідуальних ліцензій від Національного банку України
Ці потреби забезпечуються за рахунок основного виду неторговельних
валютних операцій, тобто, готівкових валютно-обмінних операцій, до яких
відносять:
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 купівлю у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів готівкової іноземної
валюти за готівкові гривні;
 продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за
готівкові гривні;
 зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних
готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;
 купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також
купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;
 конвертацію (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної
держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;
 прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.
Однією з основних неторговельних операцій, які здійснюють комерційні
банки є конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної
держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави. Під час
здійснення
операцій
з
конвертації
готівкової
іноземної
валюти
використовується крос-курс, визначений згідно з офіційним курсом гривні до
відповідних іноземних валют, що встановлений Національним банком України
на день проведення операції (табл.1) [3, 4].
Таблиця 1
Ринковий курс гривні до іноземних валют станом на 09.12.13
Назва валюти
Покупка
Продаж
Офіційний курс
Долар США
8,20
8,40
7,99
Євро

11,28

11,55

10,96

Російський рубль

0,0249

0,0257

0,0243

Особливо пильно в Україні контролюється дотримання валютних
обмежень на ввезення і вивезення іноземної валюти, установленого порядку
переміщення національної та іноземної валют через митний кордон
громадянами-резидентами і нерезидентами. Саме тому фізичні особи-резиденти
можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти:
 у сумі, що в еквіваленті не перевищує 15 000 грн. в один операційний
(робочий) день, з поточного рахунку в іноземній валюті або без його
відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів;
 у сумі, що в еквіваленті перевищує 15 000 грн. в один операційний день, –
виключно з поточного рахунку в іноземній валюті на підставі
підтвердних документів [5, с. 219].
Отже, діяльність комерційного банку характеризується неторговельними
операціями в іноземній валюті, які являють собою операції, що не пов'язані з
комерційною діяльністю підприємств, організацій, громадян, експортом та
імпортом товарів (послуг), а також рухом капіталу. Для покращення діяльності
банків у цій сфері держава повинна краще регулювати за переміщенням
валюти, що регламентується таким нормативним документом як «Порядок
переміщення іноземної валюти через митний кордон України».
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Пономаренко О. О.
аспірант кафедри міжнародної економіки,
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми
ДИНАМІКА ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ І ФІНАНСОВА
СТАБІЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ
Однією з головних проблем сучасної макроекономіки – накопичення
золотовалютних резервів, адже їх розмір свідчить про рівень розвитку
економіки, а їх постійний ріст слугує показником стабільності не лише
фінансової системи, але й державного устрою в цілому. Для України питання
накопичення офіційних резервів стало особливо гострим в останні роки, коли
настав час повернення кредитів Міжнародному валютному фонду, що
надавалися в кризовий період 2008-2009 рр. за програмою stand-by, потрібно
покривати дефіцит платіжного балансу країни, а також стримувати девальвацію
національної валюти.
Проблема формування та використання резервів чітко прослідковується
при появі дестабілізуючих факторів в економіці. Зокрема, починаючи з 2003
року, перше суттєве скорочення міжнародних резервів в Україні відбулося у
2009 році (рис. 1).

Рис. 1. Рівень міжнародних резервів України, млн. дол. США2
Джерело: складено автором на основі даних Національного банку України [3]
2

01.11. 2013р. – останні офіційні дані на поточний момент часу
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Досягнувши свого 10-річного піку в квітні 2011р. (38,35 млрд. дол.
США), золотовалютні резерви почали суттєво скорочуватися. Після закінчення
гострої фази світової фінансової кризи 2008-2009 рр. більшість економістів
були впевнені, що міжнародні резерви мають нарощуватися центральними
банками країн з перехідною економікою [2]. І хоча Україна офіційно з травня
2008 року вже набула статусу країни з ринковою економікою, її офіційні
резервні активи теж повинні були б зростати. Тим не менш валові міжнародні
резерви нашої держави показали зовсім протилежну динаміку, починаючи з
другої половини 2011 року. Не менш проблемним залишається обсяг чистих
резервних активів, тобто резервів без врахування фінансування Міжнародного
валютного фонду.
За оцінкою МВФ мінімально необхідним обсягом міжнародних резервів
для України є 47,6 млрд. дол. США3. Такий обсяг резервних активів зможе
повністю покрити всі можливі виплати для фінансування дефіциту платіжного
балансу, підтримки курсу національної валюти у разі необхідності тощо.
Для вивчення питання достатності рівня міжнародних резервів на
поточний момент необхідно розглянути одні з основних критеріїв достатності
резервів центрального банку. По-перше, це відношення золотовалютних
резервів до імпорту товарів і послуг, що виражене у місяцях. Нижньою межею
даного показника є три місяці, за які держава має провести імпортозаміщення
як одну з політик для стабілізації економіки. Уже в 2013 році Україна досягла
критичного рівня даного показника, а в ІІ кварталі 2013 року її золотовалютні
резерви змогли б покрити відсутність імпорту лише 2,7 місяці. За попередніми
розрахунками, у ІІІ кварталі 2013 року обсяг офіційних резервних активів ще
більше погіршився і їх відношення до імпорту становить близько 2,5 місяці.
Не менш важливим показником з точки зору вивчення достатності
золотовалютних резервів є їх відношення до грошового агрегату М2. Даний
критерій достатності міжнародних резервів характеризує можливість
центробанку проводити валютні інтервенції. Враховуючи, що фактично
Україна є країною з фіксованим валютним курсом, даний показник є досить
важливим для дослідження [1, c.110]. У ІІ кварталі 2013 року Україна
наблизилася до граничної межі, яка становить 20%, і відношення резервів до
М2 становило 22,2%. При цьому слід зауважити, що Національний банк
України проводить досить виважену та послідовну політику, спрямовану на
обмеження попиту на валюту та на дедоларизацію економіки. Ми впевнені, що
якби адміністративні заходи НБУ не використовував би, міжнародні резерви
були б ще нижчими при інших рівних умовах.
Ще одним важливим показником вивчення достатності золотовалютних
резервів є критерій Гвідоті-Грінспена, який досліджує можливість держави
покривати короткостроковий зовнішній борг. Цільовим значенням є 100%,
тобто повне покриття боргу. Однак Україна ні разу не досягнула необхідного
рівня, починаючи з 2007 року і до сьогодні (це період, який вивчався).

3

За розрахунками нового агрегованого показника МВФ
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Достатність міжнародних резервів свідчить не лише про можливість
центрального банку підтримувати національну валюту, покривати дефіцит
платіжного балансу тощо, але й часто слугує індикатором імовірності настання
фінансової чи валютної кризи. У даному випадку оптимальним показником для
вивчення ймовірності появи дестабілізації в економіці є новий агрегований
критерій за методологією МВФ. Цей критерій показує можливе навантаження
на золотовалютні резерви за різними каналами (фінансовий та поточний
рахунок платіжного балансу).
Так, за підрахунками Р. Кірхнера та В. Кравчука, у І кварталі 2013 року
міжнародні резерви лише на 3% більші, ніж 50% від мінімально необхідних. А
за останніх п‘ять років дослідження лише на початку 2007 року резервні активи
були на належному рівні [2].
Таким чином, скорочення золотовалютних резервів України у 2013 році є
проблематичним питанням. На сьогодні Національний банк України не в змозі
в повному обсязі забезпечувати одночасно покриття дефіциту поточного
рахунку, утримувати стабільність гривні по відношенню до долару та при
цьому розраховуватися із зовнішніми зобов‘язаннями. За підрахунками
економістів, у 2014 році міжнародні резерви можуть зменшитися до 18 млрд.
дол. США у зв‘язку з високими виплатами за зовнішнім боргом. Особливо
загрозливою є ситуація, при якій МВФ відмовиться надати Україні ще один
кредит, а інші країни (Китай, Росія та ін.) також не зможуть допомогти
фінансово.
Як правило, на поточний момент часу проблеми оплати існуючих боргів
вирішувалися за рахунок ще більшого скорочення міжнародних резервів,
випуску ОВДП, отриманням нових кредитів зі сторони міжнародних
організацій. Тим не менш, на нашу думку, Україна досягла того критичного
моменту, коли необхідно скоординовувати політику в сторону нарощення
золотовалютних резервів.
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ФЕНОМЕН СЕТЕВОЙ ВАЛЮТЫ БИТКОИН: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Деньги как экономическая категория на протяжении веков сохраняют
свою сущность всеобщего эквивалента. Однако под влиянием изменений
социально-экономических условий и среды функционирования формы и
свойства денег трансформируются, отражая специфику существующих
финансовых отношений. Появление сетевых денег стало следствием роста
информатизации и мобильности современного общества, адекватным ответом
на потребности хозяйствующих субъектов в новой форме стоимости.
Возникший специфический сегмент денежного оборота в России в
настоящее время не контролируется органами денежно-кредитного
регулирования. Поэтому возникает необходимость обоснования включения
сетевых средств платежа в национальную платежную систему и придания им
официального статуса, как выполняющим банковские операции и сделки для
реализации основных функций Центрального банка РФ.
Сетевые деньги - это такой вид электронных денег, который основан на
преимущественном
использовании
неспециализированных
телекоммуникационных сетей [1.].
Особый интерес представляет уникальный опыт появления и
функционирования сетевой денежной единицы Биткоин. Биткоин, часто
Биткойн (от англ. Bitcoin, bit – единица информации «бит», англ. coin «монета») – пиринговая электронная платѐжная система, использующая
одноимѐнные единицы для учѐта. На собственном сайте Bitcoin
характеризуются как «цифровая валюта», в официальных отчѐтах Всемирный
банка, ЕЦБ и ФРС — «виртуальная валюта». По классификации комиссии по
финансовым преступлениям (англ. FinCEN) при министерстве финансов США
Bitcoin относят к «децентрализованным виртуальным валютам». Часто Btcoin
называют «криптовалютой».
Одна из особенностей данного вида сетевых денег – децентрализованная
эмиссия новых Биткоинов, которой может воспользоваться любой желающий,
но в строго ограниченных количествах и только путѐм использования
вычислительных мощностей техники, использующихся с целью защиты
платѐжной системы от повторного расходования средств.
Базовым элементом этой платѐжной системы является программа-клиент
с открытым исходным кодом. С помощью сетевого протокола прикладного
уровня запущенные на множестве компьютеров клиенты соединяются между
собой в одноранговую сеть. Для обеспечения функционирования и защиты
системы используются криптографические методы.
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Данные о перемещении и эмиссии Биткоинов хранятся в распределѐнной
базе данных. Биткоины могут быть отправлены любому другому пользователю
системы. При этом можно использовать любые дробные суммы с точностью до
восьмого знака после десятичной запятой. Все транзакции находятся в
открытом доступе, но без раскрытия информации о реальном владельце.
Каждый пользователь может создать себе неограниченное количество адресов.
Секретные ключи асимметричных пар ключей хранятся в файле кошелька
wallet.dat, а соответствующие им публичные ключи используются для
формирования bitcoin-адресов. Гипотетически есть ненулевая вероятность, что
цепочка блоков будет аннулирована и в системе главной будет признана другая
цепочка блоков. Вероятность такого события резко понижается с ростом длины
цепочки. Но если контролировать более половины вычислительной мощности
всей сети, то такая подмена возможна для любой цепочки, что гипотетически
позволяет реализовать двойную трату одних и тех же Биткоинов.
Эмиссия Биткоинов осуществляется автоматически. Новые Биткоины
получают относительно случайным образом те, кто использует
вычислительные мощности своего оборудования для поддержания работы
системы Bitcoin (для создания новых блоков базы). Объѐм эмиссии
алгоритмически ограничен так, чтобы общее количество эмитированных
Биткоинов никогда не превысило верхний предел равный 21 миллиону – сумме
бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем ½,
количество эмитированных Биткоинов приближается к этому значению
асимптотически. Скорость эмиссии стабильна (равное суммарное количество
Биткоинов за примерно равные промежутки времени) и запрограммирована на
уменьшение в 2 раза приблизительно раз в 4 года. Деятельность по созданию
новых блоков с возможностью получить эмитированные Биткоины и
комиссионные сборы получила название «майнинг» (от англ. mining — добыча
полезных ископаемых). В первых версиях клиента была кнопка «сгенерировать
новые Биткоины», но после выхода софта для майнинга на видеокартах и FPGA
используемый в клиенте майнинг при помощи центрального процессора
оказался нерентабельным и кнопку убрали [4.].
Майнингом можно заниматься как в одиночку (соло-майнинг), так и
совместно, воспользовавшись услугами одного из специальных сервисов,
которые называют «пулами». Пользователи предоставляют пулу свои
вычислительные мощности. В свою очередь, пул, осуществляя соло-майнинг,
распределяет полученные им Биткоины между пользователями, в соответствии
с установленными владельцем пула правилами. Основная причина объединения
в пулы — уменьшение риска длительного неполучения награды. Вероятность
получения награды соло-майнером в произвольный десятиминутный период
приблизительно равна соотношению его вычислительной мощности к
вычислительной мощности всей сети. И если это соотношение очень
маленькое, то вероятность получения награды даже за длительный промежуток
времени также будет низкой.
Передача Биткоинов осуществляется напрямую, без посредничества
каких-либо финансовых организаций. Отмена транзакций невозможна. Нет
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обязательной комиссии, однако комиссия может быть уплачена добровольно
для ускорения обработки операций.
Одно из главных отличий Биткоинов от традиционных электронных
денег и безналичных расчѐтов заключается в том, что Биткоины не являются
долговыми обязательствами эмитента. Биткоины нематериальны и являются
всего лишь числом, связанным с набором условий. Воспользоваться данной
суммой может только тот, кто выполнит все необходимые условия допуска.
Стандартным условием является использование bitcoin-адреса, но условия
могут быть и другими. Биткоины могут быть использованы только для
передачи внутри этой платѐжной системы. Их стоимость не привязана к какойлибо валюте или другому активу. Курс обмена на разные валюты сейчас
определяется исключительно балансом спроса и предложения.
Нам представляется, что Биткоин может стать одним из ведущих игроков
на рынке электронной коммерции и может составить серьезную конкуренцию
существующим традиционным системам, которые специализируются на
денежных переводах. Мы считаем, что в качестве платежного средства у
Биткоин есть явный потенциал для дальнейшего роста и распространения. В
подтверждение этому хотим отметить несколько значимых для Биткоина
последних событий: открытие первых банкоматов по приему Биткоинов в
Канаде, их признание в Германии и США. Народный банк Китая, запретив их
использование для банковских учреждений, сохранил право пользоваться ими
населению.
Скептики сетевых денег отмечают два их основных недостатка в
сравнении с традиционными видами денег – отсутствие единого эмиссионного
центра, и отсутствие у них внутренней ценности. Напомним, что
централизованная эмиссия денег существует не более 200 лет, а привычные для
нас банкноты также не обладают внутренней ценностью, благодаря чему и
вытеснили в свое время из обращения полноценные деньги из благородных
металлов. Последнее объясняет Закон Грешама или Орезма-Коперника,
согласно которому дешевые деньги вытесняют из обращения дорогие деньги.
Феномен Биткоина – это попытка создать новый вид менее затратных в
применении денег.
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Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Узбекистан
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Управление финансами сегодня является составной частью управления
национальным хозяйством. В эффективном использовании финансов важную
роль играет правильная организация управление ими.
В очень сложные 2011-2012 годы в результате мер государственного
целенаправленного регулирования было достигнуто превышение доходной
части бюджета Республики Узбекистан над расходной в размере 0,4 процента
ВВП. В достижении этих результатов в сфере государственного бюджета
существенную роль сыграли такие факторы, как поэтапное реформирование
экономики и либерализация, оптимизация расходов государственного бюджета
посредством передачи некоторых функций, ранее возложенных на государство,
в частной сектор; развитие новых направлений промышленности, укрепление
финансового положения частного сектора, а также повышение роли и
удельного веса частичного сектора в экономике страны.
Структура расходов государственного бюджета за годы независимости
Республики Узбекистан потерпела качественные изменения. На сегодняшнем
этапе основное место в структуре государственных расходов занимает
финансирование сильной социальной политики и социальная защита населения.
Сегодня, в то время, когда все еще актуальны проблемы, связанные с ростом
государственного долга во многих странах мира, в Узбекистане в результате
проведения тщательно продуманной политики формирование долгов перед
зарубежными странами добились удерживание доли внешней задолженности на
сравнительно низком уровне. Это послужило причиной сохранения
устойчивости и авторитета государство, полностью отвечающего по своим
обязательством.
По состоянию на 1 января 2013 года внешний долг Узбекистана не
превышал 16 процентов от валового внутреннего продукта, этот показатель по
международным критериям оценивается как «ниже среднего».
Наша страна осуществляет стабильную и уверенную деятельность в
финансово-банковской
системе,
демонстрируя
достижения
высоких
показателей. Общий капитал банковской системе в 2012 году возрос на 24,3
процента, а за последние три года увеличивается в два раза.
Превышение величины внешнего долга нормальных значений оказывает
отрицательное воздействие на развитие национальной экономике. Если
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выплаты внешнего долга превысят ощутимую часть, например 20-25 %,
выручки, поступающей от экспорта товаров и услуг, это положение снизит
рейтинг государство в отношении кредита. В результате привлечения новых
сумм, долга извне значительно осложнится. Исходя из этого, государства
непрерывно предпринимают меры по регулированию внешнего долга.
К числу данных мероприятий можно отнести следующие: выплата
внешнего долга за счет золотовалютных запасов страны; изменение сроков
погашения долгов перед кредиторами, в некоторых случаях сокращение
определенной части с согласия кредиторов отказаться от претензий на эту
часть; выплата долгов за счет продажи кредиторам недвижимого имущества,
ценных бумаг, капитала и других прав; принятие помощи от международных
банков и других финансовых организаций и т.п.
На сегодняшний день в связи с влиянием мирового финансовоэкономического кризиса можно наблюдать чрезмерный рост внешнего долга в
большинстве стран.
Неплатежеспособность кредитополучателей, неспособность к расчетам
приводит серьѐзных проблем в финансово-банковской системе.
Выпуск денежных средств, почти не обеспеченных реальными активами,
центральными банками крупнейших стран мира, а также бесконтрольный
выпуск искусственных финансовых средств - деривативов серьезно беспокоит
множество авторитетных международных аналитических центров и экспертов.
Переполнение финансового и банковского рынков избыточной
ликвидностью, появление огромных спекулятивных «пузырей» вследствие
продолжение этой политики приводит к опасности обесценивания запасов
мировой и национальной валюты, росту уровне инфляции.
Постоянное нарастание подобных проблем на сегодняшний день
свидетельствует о том, что глубинные процессы, приводящие к глобальному
кризису невозможно устранить старыми средствами и принципами, здесь
необходимо разработать новую структуру финансовой и банковской системы, а
также многосторонний.
В этих сложных условиях учет влияния всех опасностей и последствие
все еще продолжающегося глобального кризиса на экономику Узбекистана в
2013 году и в дальнейшей перспективе имеет принципиально важное значение.
Опираясь на накопленный за прошедшие годы опыт преодоление
кризиса, следует использовать все имеющиеся в наличии ресурсы и
возможности для того, чтобы не утратить достигнутых темпов развития,
реформирования и обновления нашей страны.
Исходя из этой поставленной задачи, следует стремиться к тому, чтобы в
2013 году достижение высоких темпов роста, сохранение макроэкономической
устойчивости и повышение конкурентоспособности нашей экономики
превратились в важнейшие приоритетные направления.
Приоритетные направления формирования пропорционального и
устойчивого государственного бюджета в 2013 году:
 дальнейшее,
совершенствование
и
либерализация
налогового
законодательства;
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 укрепление доходной части местных бюджетов;
 упрощение единой налоговой системы и проведение соответствующих
мероприятий по обеспечению ее прозрачности.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ НА СТРАХОВОМУ
РИНКУ УКРАЇНИ
Становлення та розвиток вітчизняного ринку страхування обумовили
необхідність розбудови системи суб‘єктів інфраструктури, які надають
професійні посередницькі послуги, і представлені прямими та непрямими
посередниками. При цьому до прямих посередників відносять страхових
агентів та брокерів. Непрямими посередниками є андеррайтери, актуарії,
сюрвейєри, аварійні комісари, диспашери та ін.
Страховими брокерами в Україні, як і в інших країнах, можуть бути
фізичні або юридичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку
суб‘єктами підприємницької діяльності і діють на страховому ринку від свого
імені на підставі доручень страхувальника або страховика. Діяльність
страхових брокерів спрямована на задоволення потреби страхувальника у
страховому захисті або задоволення потреби страховика у збільшенні обсягу
страхових премій, сприяння зростанню кількості страхувальників.
Показники розвитку інституту посередників страхового ринку України
(зокрема, страхових та перестрахових брокерів) неспівставні з відповідними
показниками розвинутих страхових ринків. Так, співвідношення страховиків і
брокерів в Україні складає трохи більше 7:1, тоді як, наприклад, у США – 1:10,
тобто на кожну страхову компанію припадає щонайменше 10 брокерських, що
її обслуговують або працюють із нею.
Надто низькими є обсяги платежів, отриманих страховиками та
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перестраховиками за договорами, укладеними через посередницьку діяльність
страхових та перестрахових брокерів. Зокрема, впродовж 2007–2011 рр. згідно з
даними Нацкомфінпослуг, частка таких надходжень у валовому обсязі в
середньому складає біля 1,4 %. При цьому переважають посередницькі послуги
брокерів у перестрахуванні, обсяги надходжень за якими перевищують 85 % від
сукупних премій.
За станом на 01.01.2012 р. для організації страхування та перестрахування
на ринку працювало лише 60 страхових та перестрахових брокерів. Про намір
здійснювати діяльність на території України повідомили 3 брокеринерезиденти з Латвії, Італії та Австрії, що надають посередницькі послуги у
страхуванні та перестрахуванні, а також 1 перестраховий посередник з
Німеччини. Перелік зазначених установ представлено на офіційному сайті
Нацкомфінпослуг [3].
Слабкий розвиток брокерської системи свідчить про закритий характер
переважної більшості страхових компаній, тобто про функціонування на
вітчизняному ринку страхування кептивів. Як відомо, кептивні страхові
компанії – це компанії, що створюються потужними виробничими
підприємствами, корпораціями або фінансово-промисловими групами,
банками, пенсійними та інвестиційними фондами й іншими фінансовокредитними установами, з метою задоволення їхніх потреб у страхових
послугах. Кептиви не потребують брокерської мережі, оскільки працюють із
заздалегідь визначеним колом клієнтів.
Зарубіжний досвід показує, що зростання кількості брокерів, які
ефективно працюють на страховому ринку, відбувається по мірі укрупнення
страхових компаній.
Страхові агенти – це фізичні або юридичні особи, які діють від імені та за
дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме:
укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують
роботи, пов‘язані із здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань.
Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за
винагороду на підставі договору доручення із страховиком. [4]
Страхові агенти-фізичні особи є самостійними, часто не входять до
штатного розпису страхової компанії. Нині на страховому ринку України
працює більше 35 тис. страхових агентів – фізичних осіб, котрі не
сертифіковані, але на яких припадає більше 25 % ринку страхових послуг. 67%
усіх страхових посередників працюють на спрощеній системі оподаткування.
[2]
Роль агентів-юридичних осіб виконують транспортні підприємства при
здійсненні обов‘язкового особистого страхування від нещасних випадків на
транспорті, банки, нотаріальні контори, туристичні агентства, відділення
зв‘язку тощо, які поряд із послугами зі своєї основної діяльності пропонують
клієнтам укласти договори з того чи іншого виду страхування.
Як зазначають експерти, власні канали продажу в 2011 р. забезпечили
вітчизняним страховикам 5,1 млрд грн страхових платежів, з яких на
центральні офіси припадає – 35 % надходжень, на регіональні мережі і агентів –
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65 %. У 2011 році 6 млрд грн страхових платежів страховики отримали за
рахунок аутсорсингу, в т. ч. від банків та інших кредитних установ – 55 %,
мультіагентів – 11 %, страхових брокерів – 1 %, нефінансових посередників –
38 %. [5]
Необхідність точної оцінки (фінансової, технічної) об‘єктів і ризиків, що
підлягають страхуванню, розміру збитків, заподіяних у результаті настання
страхового випадку, поліпшення якості страхових послуг підвищує роль таких
учасників страхового ринку, як актуарії, сюрвейєри, аварійні комісари,
аджастери та ін.
Актуарії – це фахівці, які за допомогою методів математичної статистики
розраховують страхові тарифи та визначають розмір страхових премій за
страхові послуги. Застосування у практиці страхування актуарних розрахунків
дозволяє правильно розраховувати страхові премії і сформувати страхові
резерви, забезпечує проведення аналізу фінансових результатів. Актуарний
контроль покладений в основу сучасного міжнародного підходу до стандартів
платоспроможності і ведення бухгалтерського обліку.
На сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг представлено перелік актуаріїв, які отримали
свідоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх.
Так, без обмежень у терміні надання таких послуг за всіма видами страхування
мають право здійснювати діяльність 9 актуаріїв; з обмеженим строком на
3 роки: із страхування життя – 14, з видів страхування, інших, ніж страхування
життя – 7 актуаріїв.
Водночас, з точки зору експертів, кількість реально практикуючих
актуаріїв достеменно не відома. Адже деякі з власників сертифікатів
обмежуються викладацькою діяльністю, інші знаходяться поза межами
України. Вітчизняні актуарії, як правило, працюють одночасно з великою
кількістю страхових компаній, що знаходяться у різних регіонах країни. Така
співпраця у багатьох випадках носить формальний характер і обмежується
лише підписом актуарія у самостійно підготовлених страховиком документах.
Досить часто актуарії практикують у різних видах страхування, причому
страхування життя поєднується з іншими видами, що абсолютно нетипово для
актуаріїв західних країн. [1]
Зважаючи на стан розвитку актуарної діяльності в Україні та важливість
завдань, які стоять перед актуаріями, особливої актуальності набуває питання
законодавчого врегулювання цієї сфери послуг, вироблення підходів до
визначення місця і ролі актурія, систем актуарного оцінювання на державному
рівні.
Аварійні комісари – це особи, які займаються визначенням причин
настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до яких
встановлюються актами чинного законодавства України [4].
В Україні інститут аварійного комісара набуває стрімкого розвитку.
Зокрема, станом на 04.01.2013 р. перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним
вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового
випадку та розміру збитків склав 216 осіб [3]. Нині в усіх регіонах працюють
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аварійні комісари, які мають повноваження від Моторного (транспортного)
страхового бюро України (МТСБУ) щодо визначення причин настання
страхового випадку та розміру заподіяних збитків при дорожньо-транспортних
пригодах для регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих. Аварійні
комісари працюють і цілому ряді інших сегментів ринку страхових послуг.
Проте їх діяльність потребує подальшого удосконалення та нормативноправового врегулювання.
У нашій країні залучення непрямих страхових посередників у страховій
діяльності ще не набуло належної популярності та повинне активніше
використовуватися на страховому ринку. Адже саме спільна, злагоджена
діяльність держави, страховиків та страхових посередників має сприяти
подальшому розвитку страхового ринку України та відновленню довіри
населення до страхування, що, врешті-решт, приведе до прискорення
цивілізованого розвитку страхового ринку.
Література
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СЕКЦІЯ 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Оралбаева Ж.З., к.э.н., и.о. доцента,
Арыстамбаева А.З., ст. преподаватель
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы,
Казахстан
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ
Экономика Республики Казахстан находится на стадии активных
рыночных преобразований. Реформирование ее требует осмысления
накопленного опыта, выявление эволюционных процессов и скачкообразных
шагов и принципов управления предпринимательской деятельностью
хозяйствующего субъекта.
Назарбаев Н.А. в своих трудах отмечает, что «…Казахстан обладает
огромным производственным, трудовым и научно-техническим потенциалом,
использование которого способствует преодолению экономического спада и
создает все условия для превращения страны в одну из ведущих и
процветающих держав мира» [1].
Одной из наиболее важных составляющих социальной политики является
оплата за труд экономически активного населения Казахстана. Снижение
фактического уровня жизни населения представляет реальную угрозу
социально-демографическому развитию и, как следствие, национальной
безопасности Казахстана и наносит прямой экономический ущерб. В связи с
этим проведение реформ в социальной сфере стало задачей, решение которой
нельзя откладывать. В то же время проведение реформ, как на
государственном, так и на региональном уровнях невозможно без
тщательнейшего анализа всех составляющих структуру социальной сферы
государства. Одной из таких составляющих является оплата за труд
экономически активного населения Казахстана.
Право каждого на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного законодательством Республики
Казахстан минимального размера заработной платы – одно из основных прав
человека и гражданина Республики Казахстан [2].
Вознаграждения работникам - все формы вознаграждений и выплат,
предоставляемых организацией работникам за оказанные ими услуги [3, с.155].
Рассматриваются четыре категории вознаграждений работникам:
1) Краткосрочные вознаграждения работникам – вознаграждения
работникам, которые подлежат выплате в полном объеме в течение двенадцати
месяцев после окончания периода, в котором работники оказали
соответствующие услуги.
К краткосрочным вознаграждениям работников относятся:
- заработная плата;
- краткосрочные оплачиваемые отсутствия на работе (ежегодный
оплачиваемый отпуск, оплачиваемые дни по болезни), в случаях, когда
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отсутствия предполагаются в течение двенадцати месяцев после окончания
периода, в котором работниками предоставлялись соответствующие услуги;
- участие в прибыли и премии, подлежащие выплате в течение
двенадцати месяцев после окончания периода, в котором работники оказали
соответствующие услуги;
- обеспечение жильем и автотранспортом, бесплатные или дотируемые
товары или услуги) для занятых в настоящее время работников.
2) Вознаграждения по окончании трудовой деятельности вознаграждения работникам (кроме выходных пособий), подлежащие выплате
по окончании трудовой деятельности (например, пенсии и прочие
вознаграждения по окончании трудовой деятельности, такие как страхование
жизни и медицинское обслуживание по окончании трудовой деятельности).
3) Прочие долгосрочные вознаграждения работникам - вознаграждения
работникам (кроме вознаграждений по окончании трудовой деятельности и
выходных пособий), задолженность по выплате которых не может быть
погашена в полном объеме в течение двенадцати месяцев после окончания
периода, в котором работники оказывали соответствующие услуги (например,
оплачиваемый отпуск для работников, имеющих длительный стаж работы,
долгосрочные отпуска, долгосрочные пособия по нетрудоспособности, участие
в прибыли, премии и отсроченная компенсация в случае, если они подлежат
оплате в срок более чем двенадцать месяцев после окончания периода);
4) Выходные пособия - вознаграждения работникам, являющиеся
результатом либо:
- решения организации уволить работника до достижения им
пенсионного возраста;
- решения работника добровольно уволиться в обмен на такие
вознаграждения.
Согласно МСФО 19 для каждого типа вознаграждений работникам
установлены отдельные требования, в связи с тем, что категории имеют разные
характеристики (табл. 1) [3, с.160].
Таким образом, заработная плата есть вознаграждение за труд
работников, где бы они ни работали - на государственных или частных
предприятиях, а также в соответствии с его сложностью, количеством и
качеством. И количество, и качество труда измеряется рабочим временем:
количество - продолжительностью рабочею времени, качество - его полезными
свойствами: квалификацией работников, сложностью, интенсивностью труда,
трудностью, важностью работы.
Особенности учета вознаграждений можно проследить по типовому
плану счетов бухгалтерского учета, где для учета вознаграждений
предназначены счета 3430 «Краткосрочные оценочные обязательства по
вознаграждениям» и 4230 «Долгосрочные оценочные обязательства по
вознаграждениям» [4].
Данные счета отражают возникновение и расчеты по вознаграждениям
работникам в корреспонденции соответствующими счетами.
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Таблица 1
Перечень вознаграждений работникам
Вид вознаграждения

Формы
выплаты
Денежная

Краткосрочные
вознаграждения
Неденежная
Вознаграждения по
окончании трудовой
деятельности
(долгосрочное
вознаграждение)

Денежная
Неденежная

Другие долгосрочные
вознаграждения

Денежная

Выходные пособия

Денежная

Компенсационные выплаты
долевыми инструментами

Неденежная

Пояснения
Заработная плата
Взносы на социальное обеспечение
Ежегодный оплачиваемый отпуск
Оплачиваемый отпуск по болезни
Участие прибыли, премии и т.п.
Медицинское обслуживание
Обеспечение жильем
Обеспечение автотранспортом
Выдача бесплатных или дотируемых товаров
Пенсии
Страхование жизни
Медицинское обслуживание и т.п.
Оплачиваемый отпуск для работников,
имеющих длительный стаж работы
Оплачиваемый творческий отпуск
Пособия по временной нетрудоспособности
Участие в прибыли, премии
Выплачиваются в результате:
решения
организации
расторгнуть
индивидуальный
трудовой
договор
до
достижения работником пенсионного возраста
- решения работника об увольнении по
собственному желанию или по сокращению с
выплатой выходного пособия
Выплачиваются работникам, имеющим право
на получение финансовых инструментов,
выпущенных самой организацией

Основная проблема организации оплаты труда в современных условиях
заключается в установлении адекватной рыночным отношениям системы
оплаты труда. Решить данную проблему достаточно сложно, так как старая
система организации нормирования и оплаты труда разрушена, а новая еще, как
правило, не создана. Существующие системы организации оплаты труда
основаны на старых принципах ее организации, что не отвечает современным
требованиям. Для построения новой системы организации оплаты труда
необходимо изучить существующие формы и системы оплаты труда, как в
Казахстане, так и за рубежом.
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Бабенко Л.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Богач А.І., курсант
Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ МИТНОГО ОРГАНУ
Митні органи України утримуються за рахунок кошторисно-бюджетного
фінансування відповідно до частини другої ст. 557 Митного Кодексу України.
Кошторис бюджетної установи – основний плановий фінансовий
документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються
повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань
на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання митним
органом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до
бюджетних призначень.
Фінансування митниці з бюджету виконується тільки на основі
затверджених для цього кошторисів видатків. Витрати бюджетних коштів без
затвердженого в установленому порядку кошторису недопустимі.
Доходи митного органу – це суми надходжень, одержаних із загального і
спеціального фондів для виконання кошторису доходів і видатків бюджетних
установ. Відповідно, вони поділяються на доходи загального фонду та доходи
спеціального фонду;
Виконуючи кошторис, митні установи здійснюють видатки – це витрати
коштів бюджетної установи, що виникли у ході здійснення основної діяльності
в межах сум, установлених кошторисом бюджетної установи. Видатки є одним
з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних
установ і класифікуються за функціональною, економічною ознаками, за
ознакою розпорядника коштів та за бюджетними програмами.
Оскільки кошторис складається із загального і спеціального фондів,
видатки поділяють на видатки загального фонду та видатки спеціального
фонду.
Усі видатки, що здійснюють митні установи, поділяють на касові і
фактичні.
Для обліку доходів за загальним фондом призначено пасивний рахунок №
70 «Доходи загального фонду» із субрахунком № 701 «Асигнування з
державного бюджету на видатки установи та інші заходи». Синтетичний облік
надходження грошових коштів загального фонду відображається в
бухгалтерському регістрі - меморіальному ордері 2 «Накопичувальна відомість
руху грошових коштів загального фонду в органах ДКСУ в установах банків»
форми 381 (бюджет).
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В бухгалтерському обліку для обліку доходів спеціального фонду
призначений рахунок 71 «Доходи спеціального фонду» з розподілом на
субрахунки. Для синтетичного обліку руху грошових коштів спеціального
фонду на Дніпропетровській митниці призначено меморіальний ордер № 3
«Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в
органах ДКСУ» (установах банків) – форма № 382 (бюджет) і форма № 382 авт.
(бюджет).
Всі показники щодо доходів загального та спеціального фонду
систематизуються в Головній книзі. Головна книга призначена для
узагальнення оборотів по рахунках синтетичного обліку.
Для обліку фактичних видатків загального фонду митниці планом
рахунків передбачено рахунок 80 «Видатки із загального фонду» с
субрахунком: 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та
інші заходи».
Для обліку фактичних видатків за спеціальним фондом передбачено
субрахунки: 811 ―Видатки за коштами, отриманими, як плата за послуги‖ – та
813 ―Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду‖.
Для визначення фінансового результату виконання кошторису
бюджетних установ призначений рахунок 43 з субрахунками 431 «Результат
виконання кошторису за загальним фондом» та 432 «Результат виконання
кошторису за спеціальним фондом»: доходи порівнюються з витратами на
рахунках 431 та 432, а сума перевищення обліковується як залишок на рахунку
431 чи 432. Облік результатів виконання кошторису на митниці ведеться за
формами № 2д «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи».
Контроль за виконанням кошторису митного органу починається вже під
час складання кошторису й закінчується аналізом його виконання.
Контроль за виконанням кошторису доходів та видатків митними
органами здійснюється за допомогою зовнішнього та внутрішнього контролю.
Внутрішній контроль поділяється на внутрішньосистемний (здійснюється
Департаментом відомчого контролю та внутрішнього аудиту Міністерства
доходів і зборів України) та внутрішньогосподарський (здійснюється митними
органами). Зовнішній контроль здійснює Рахункова палата, Державна
фінансова інспекція України, Державна казначейська служба України,
Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування.
Для підвищення ефективності обліку доходів і видатків митного органу
можна запропонувати наступні шляхи вдосконалення:
 здійснити перехід на бюджетну класифікацію видатків у якій ознаки
групування будуть застосовуватись у такій послідовності: за програмами,
видами діяльності, відомствами та кодами економічної класифікації;
 обліковувати і визнавати у звітності доходи та видатки з
використанням методу нарахування і норм, характерних для Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку. Для визначення фінансового результату
використовувати поняття надлишок або дефіцит у результаті звичайної
діяльності. Це дозволить відображати доходи і видатки в міру виникнення і
споживання економічних вигод; одержувати повну інформацію про державні
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активи і зобов‘язання, відкриє можливості складання прогнозу впливу
господарських операцій на фінансову стійкість, сприятиме розширенню
управлінських можливостей;
 з метою вдосконалення форм контролю доходів та видатків проводити
внутрішній аудит, що є направленим на здійснення заходів щодо попередження
порушень та їх виправлення. В штаті митного органу передбачити посаду
внутрішнього аудитора, діяльність якого повинна регламентуватися посадовою
інструкцією. При проведенні такого внутрішнього та зовнішнього аудиту
важливим є оцінити систему внутрішнього контролю, чи можна їй довіряти, чи
ні.
Отже, перелічені напрямки дозволять забезпечити ефективне
використання фінансових ресурсів, покращити стан організації обліку,
підвищити ефективність діяльності митного органу.
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Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Узбекистан
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА
Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» определяется,
что национальные компании и предприятия должны вести учет своей
хозяйственной деятельности в соответствии с национальными Стандартами
Бухгалтерского Учета (НСБУ). Все предприятия Узбекистана перешли на
новый план счетов поэтапно с 2002 года. Применение нового плана счетов
позволило предприятиям адаптироваться к новым правилам ведения
бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности, плавно перейти на
новую систему учета в соответствии с НСБУ [1].
Учетная политика концентрирует совокупность выбранных предприятием
способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения,
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стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности.
На выбор учетной политики могут влиять следующие факторы:
 форма собственности и организационно – правовая форма предприятия;
 отраслевая принадлежность или вид деятельности;
 объемы деятельности, среднесписочная численность и т.д.;
 взаимоотношения с системой налогообложения;
 технические возможности материальной базы бухгалтерского учета;
 уровень квалификации бухгалтерских кадров.
При формировании учетной политики важно определить способы и
методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения
стоимости активов, приемы организации документооборота, инвентаризации,
способы применения счетов бухгалтерского учета, виды учетных регистров и
обработки информации и иные соответствующие способы, методы и приемы [3,
с. 91-93].
НСБУ № 1 «Учетная политика и финансовая отчетность» устанавливает
основы для формирования и составления финансовой отчетности предприятия.
Данный стандарт предусматривает определенные концепции, которые должны
быть в основе учетной политики и содержания финансовой отчетности.
Отправными точками при формировании учетной политики организации
являются допущения и требования, соответствующие общим принципам
бухгалтерского учета.
Допущения – базовые принципы, предполагающие определенные
условия, создаваемые организацией при постановке бухгалтерского учета,
которые не должны меняться. Требования – основные принципы, означающие
неуклонное следование установленной методологии бухгалтерского учета.
В учетной практике возможно несколько допущений, а именно:
 Имущественной обособленности предприятия, означающей, что
предприятие должно вести учет собственного имущества отдельно от таких же
объектов, находящихся у хозяйствующего субъекта во временном пользовании;
 Непрерывности деятельности, предполагающей, что учет,
появившийся однажды, как осознанная деятельность человека будет
существовать вечно. Бухгалтерский учет в определенной экономической среде
ведется непрерывно, пока продолжается деятельность предприятия, т.е. до
реорганизации или ликвидации;
 Последовательности
применения
учетной
политики,
выражающейся в использовании одних и тех же методов, способов и приемов
бухгалтерского учета из одного года в другой;
 Временной определенности факторов хозяйственной деятельности,
проявляющейся в том, что доходы и расходы предприятия должны относиться
к отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического
поступления или выплаты денежных средств.
Важнейшими требованиями являются:
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 Полнота в учетной практике – учет всех документально
оформленных хозяйственных фактов, т.е. их обязательная регистрация без
каких-либо пропусков;
 Осмотрительность – предприятие должно быть больше готово к
получению расходов (убытков) и обязательств, чем возможных доходов
(прибылей) и активов;
 Приоритет содержания над формой – независимо от возможного
юридического
противоречия
хозяйственного
факта
национальному
законодательству в случае его совершения предприятие не должно сомневаться
в необходимости фиксирования экономического содержания этого факта в
учете;
 Непротиворечивость – предприятие должно использовать приемы и
способы учета, формирующие тождественность данных аналитического и
синтетического учета;
 Рациональность – предприятие должно осуществлять учет
рационально и экономично в соответствии со своими видами деятельности и
затратами, прогнозируемыми в соответствии с учетной политикой [2, с. 15-33].
При раскрытии учетной политики важно определить круг вопросов,
представляющих экономический интерес для пользователей бухгалтерской
отчетности. Эти вопросы касаются в основном порядка погашения стоимости
основных средств и нематериальных активов, способов оценки
производственных запасов, создание резерва по безнадежным долгам,
капитализации затрат по займам, методов оценки инвестиций, отсроченных
налогов и пр.
Но на практике многие предприятия не пытаются применять
альтернативные методы учета, предусмотренные национальными стандартами,
так как они идут в разрез с Налоговым Кодексом Узбекистана в вопросах
формирования налогооблагаемой базы прибыли. Налоговый Кодекс
Республики Узбекистан определяет методику учета налога на прибыль, которая
предусматривает расчет налогооблагаемой и учѐтной прибыли и,
соответственно, приводит к дополнительным проводкам, составлению выверки
расчетов, раскрытий в пояснительной записке. Многие бухгалтеры не
пользуются правом применять постоянные и временные разницы, перечень
которых прилагается в «Положении о составе затрат и формированию
финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг)», игнорируя
выгодность применения налогового эффекта.
Учетная политика подлежит оформлению приказом руководителя
предприятия, применяется с 1 января года, следующего за годом издания
приказа. В течение календарного года учетная политика не изменяется, кроме
отдельных случаев, таких как реорганизация предприятия, смена
собственников предприятия, изменение законодательства страны.
Детальный состав и содержание подлежащей раскрытию в бухгалтерской
отчетности информации об учетной политики организации по специальным
вопросам бухгалтерского учета регламентируется общегосударственными
нормативными документами по бухгалтерскому учету.
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У зв'язку із затвердженням нової редакції Інструкції про службові
відрядження в межах України і за кордон, затвердженою наказом Мінфіну
України від 13.03.1998 р. № 59 у редакції наказу мінфіну України від 17.03.11 р.
№ 362, і відміною відрядного посвідчення, виникає безліч практичних питань,
що стосуються оформлення службових відряджень в Україні.
Часто у досить серйозних питаннях доводиться розмірковувати над:
- порядком повідомлення працівника про відрядження і ознайомлення
його з переліком витрат, які можуть бути компенсовані кошторисом витрат;
- обов‘язком видавати аванс на відрядження;
- термінами звітування за витрачені кошти у відрядженні та інше.
Нагадаємо деякі нюанси.
1. Згідно пп. 170.9.2 ст. 170 Податкового кодексу України звіт про
використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за
формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики, до закінчення п'ятого банківського
дня, наступного після дня, в якому платник податків:
а) завершує таке відрядження;
б) завершує виконання окремий цивільний - правової дії з доручення і за
рахунок особи, що видала засоби під звіт.
За наявності надмірно витрачених коштів їх сума повертається платником
податків в касу або зараховується на банківський рахунок особи, яка їх видала,
до або під час вистави звіту.
А згідно пп. 14.1.133 ст. 14 ПКУ операційний (банківський) день - це
частина робочого дня, впродовж якої приймаються документи на переведення
коштів клієнтів, за наявності технічної можливості, здійснюється їх обробка,
передача і виконання.
Крім того, згідно Положення про ведення касових операцій в
національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, якщо особа, що
відряджається, отримала готівку із застосуванням платіжних карток, у тому
числі з використанням особистого спеціального платіжного засобу, вона подає
звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надмірно
235

витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення
відрядження
Отже, щоб подати у бухгалтерію підприємства звіт про використання
коштів, виданих на відрядження або під звіт, слід дотримуватися розпорядку
роботи «третьої» установи - банка. Хоча приватні підприємці взагалі можуть не
працювати з рахунками у банках, і робочі дні підприємств взагалі можуть не
співпадати з робочими днями банків, наприклад, у святкові і вихідні дні, на
підприємствах з цілодобовим режимом роботи і так далі. Окрім того
підприємства можуть мати декілька рахунків в декількох банках з різними
режимами роботи.
2. Бюджетне підприємство перед напрямом працівників у відрядження
обов'язково повинне видати їм аванс в межах суми, визначеної на оплату
проїзду, наймання житла і добові витрати (п. 5 розд. I-го і п. 11 розд. II-го
Інструкції № 59).
Такого обов'язку для не бюджетних підприємств нормативні документи
не встановлюють. Статтею 121 Кодексу законів про працю України
передбачений тільки обов'язок підприємства відшкодувати понесені
працівником у відрядженні витрати. Тобто працівник у відрядженні може нести
витрати за рахунок власних коштів. А після повернення з відрядження
підприємство повинне відшкодувати відповідні витрати.
3. Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний надати (згідно
Інструкції) звіт про використання виданих йому коштів, за формою,
затвердженою наказом Мінфіну від 05.12.2012 р. № 1276 «Про затвердження
форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, і
Порядку його складання» (далі - Порядок 1276), при цьому головною умовою
відшкодування витрат є наявність оригіналів документів, що підтверджують
вартість таких витрат (квитки, квитанції, чеки, розрахунки і так далі).
У зв'язку з впровадженням електронних документів на залізничному
транспорті Мінфін наказом від 19.07.2013 р. № 667 вніс зміни в Інструкцію про
відрядження № 59. Так, п. 12 розд. II і п. 11 розд. III доповнені положеннями
про те, що у разі використання електронного проїзного/перевізного документу
на потяг основою для відшкодування витрат на його придбання є
роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення
багажу - роздрукований на паперовому носії перевізний документ, у разі
окремого замовлення (зокрема, послуг з користування комплектом постільних
речей, резервуванню місць) - роздрукований на паперовому носії документ на
послуги). При цьому у разі повернення електронного проїзного/перевізного
документу на потяг до звіту додається роздрукований на паперовому носії
документ на повернення. Також вказано, що інформацію про наявність і статус
електронного проїзного документу можна перевірити на офіційному веб-сайті
Державної адміністрації залізничного транспорту України.
А змучені частими перевірками працівники бухгалтерської служби не
хочуть мати проблем ні з веб-сайтами, ні зі скаргами на відсутність авансу на
відрядження, які можуть виникнути за наслідками останніх ліберальних рішень
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закріплених для установ і організацій, що повністю або частково утримуються
за рахунок бюджетних коштів.
На нашу думку, що б захистити себе від небажаних хвилювань, до
врегулювання позначених питань на законодавчому рівні в кожній бухгалтерії
необхідно ретельно розробити і затвердити власне положення про службові
відрядження, в якому передбачити усі моменти знаходження працівників у
відрядженнях.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕРОБКИ СИРОВИНИ
НЕРЕЗИДЕНТІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПОТУЖНОСТЯХ
Суть операцій із перероблення давальницької сировини полягає у тому,
що власник сировини – замовник – має намір виготовити продукцію зі своєї
сировини. З цією метою він укладає договір з іншими підприємством –
виробником, який має необхідну виробничу базу. Згідно з договором
підприємство – виробник виготовляє з одержаної сировини продукцію і передає
її замовникові, який зобов‘язується оплатити послуги з переробки. При цьому
давальницька сировина є власністю замовника і при передачі її для переробки
виконавцеві право власності на неї до виконавця не переходить. У договорі
вказують основні умови переробки сировини, терміни, ціну та способи оплати,
вимоги до якості сировини і продукції, відповідальність сторін за невиконання
умов контракту тощо. Договір – одне з основних джерел інформаційного
забезпечення процесу обліку операцій із давальницькою сировиною [1, с.48–
56].
Підставою для митного оформлення давальницької сировини, яка
ввозиться на митну територію України, – є копія векселя або письмове
зобов‘язання, які взяті на облік у податкових органах, і які надаються органу
митного контролю. Крім того підприємство надає: зовнішньоекономічний
договір на переробку давальницької сировини; митну декларацію, товарно –
транспортну накладну та інші супроводжувальні документи. Важливим
моментом в обліку давальницької сировини є звірення відповідності даних
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товаросупровідних документів і фактичних показників за кількістю і якістю
поставленої на підприємства партії. Тому необхідно перевірити відповідність
партії поставленої сировини даним вказаним у сертифікатах якості,
специфікаціях, пакувальних ярликах та в інших документах, які додаються до
товарно – транспортних накладних.
Основою для відображення в обліку одержаної давальницької сировини є
виписана замовником накладна або товарно – транспортна накладна, акт
передачі та додані документи, що підтверджують якість давальницької
сировини. Немає затвердженої уніфікованої форми щодо надходження
давальницької сировини, тому в накладній у графі «підстава» вказують «на
давальницьких умовах згідно з договором №_». При оприбуткування на
одержану давальницьку сировину оформляють прибутковий ордер, в якому
також зазначають, що сировина надійшла на давальницьких умовах [2, с.57–58].
Оскільки сировина, що використовують для переробки, не є власністю
виробника готової продукції, то недоцільно обліковувати її на балансових
рахунках – вона не належить до активів підприємства; тому звітність за
сировиною ведуть на позабалансових рахунках. При передачі на переробку
матеріалів їх відображають на позабалансовому рахунку 022 «Матеріали,
прийняті для переробки» у розрізі таких рахунків: 0221 «Матеріали для
перероблення на складі» та 0222 «Давальницька сировина у виробництві» з
подальшою деталізацією дати отримання, замовника, договору, найменування
давальницької сировини, термінів переробки, кількості, якості, ціни, вартості.
Таке групування аналітичних даних сприятиме посиленню контролю за рухом
давальницької сировини у виробника.
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним власником матеріалів, за
найменуванням та цінами, вказаними в договорі (у супровідних документах), а
за відсутності цін – за цінами підприємства на аналогічні товари. Отже, хоча
давальницька сировина і обліковується на позабалансовому рахунку на неї
розповсюджуються загальні вимоги організації бухгалтерського обліку.
На позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані»
фіксується сума мита, акцизу, податку на додану вартість, які відображені у
наданому векселі. Суму митних платежів відображають за дебетом рахунку 93
«Витрати на збут».
Передача готової продукції замовнику відображається в обліку в момент
підписання акту виконаних робіт, а саме за дебетом субрахунку 361
«Розрахунки з вітчизняними покупцями» і за кредитом субрахунку 703 «Дохід
від реалізації робіт і послуг» з відповідним списанням суми понесених витрат з
кредиту субрахунку 231 «Роботи з переробки давальницької сировини» в дебет
субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» [3, с.411–413].
Один із основних аспектів обліку операцій із давальницькою сировиною –
відображення у фінансовій звітності розрахунків із оплати виконаних робіт.
Важливим при цьому є те, що операції з давальницькою сировиною, пов‘язані з
нерезидентом – замовником, належать до зовнішньоекономічних відносин і
здебільшого опосередковуються трансакціями в іноземній валюті або
бартерними операціями.
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НАСЛІДКИ ПРИ ВТРАТІ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ
В процесі господарської діяльності підприємства інколи можуть
траплятися форс мажорні обставини, наприклад, пожежа, крадіжка та інше.
Якщо під час таких подій пошкоджуються первинні документи, то це відразу
добавляє значних незручностей. Перш за все це пов‘язано з податковим
обліком.
Податковий кодекс України ст.44 зазначає правила підтвердження даних,
зазначених в подаковій звітності. Коли первинні документи псуються внаслідок
якихось форсмажорних обставин, то вказівку до дій треба шукати в ст. 44.5
ПКУ, але цей пункт, на нашу думку, має деякі неточності.
У
Податковому кодексі України зазначено, що витрати, які
враховуються для визначення об‘єкта оподаткування з податку на прибуток
підприємств, визнаються лише на підставі первинних документів, що
підтверджують здійснення платником податку витрат, обов‘язковість ведення і
зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та
інших документів, встановлених розділом II ПКУ (п. 138.2 ст. 138 ПКУ).
Не включаються до складу витрат, зокрема, витрати, не підтверджені
відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними
документами, обов‘язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами
ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку (п.139.1 ст. 139 ПКУ).
У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник
податку має право письмово заявити про це контролюючому органу та
здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів.
Письмова заява має бути надіслана до/або разом із поданням розрахунку
податкових зобов‘язань за звітний податковий період. Платник податків
зобов‘язаний відновити втрачені, знищені або зіпсовані документи протягом 90
календарних днів з дня, що настає за днем надходження такої заяви до
контролюючого органу.
Для того, щоб більше детальніше зрозуміти порядок повідомлення
державних органів про псування документів треба звернутися до Положення
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 (далі - Положення № 88).
239

Відповідно до п. 6.10 Положення № 88 у разі пропажі або знищення первинних
документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства письмово
повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для
встановлення переліку відсутніх документів і розслідування причин їх пропажі
(знищення). Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих
органів, охорони і державного пожежного нагляду.
Але цікаво, що Положення № 88 не конкретизує, які саме правоохоронні
органи мають бути повідомлені про втрату документів. Оскільки Закон України
«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від
23.12.93 р. № 3781-ХІІ до правоохоронних органів відносить у тому числі
органи державної податкової служби та митні органи, думаємо, що обов'язок
платника податків буде вважатися належним чином виконаним, якщо він
повідомить тільки податковий (митний) орган.
Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується
керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається державній
податковій інспекції підприємствами в 10-денний строк. Але разом з тим, у ст.
44.5 ПКУ зазначено, що платник податків зобов'язаний у 5-денний строк з дня
такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку. Отже,
не зрозуміло якими нормами повинно керуватися підприємство при
повідомленні о знищенні документів. На нашу думку, перш за все треба брати
до уваги норми ПКУ.
Крім того, що стосується форми надання повідомлення до податкової
інспекції про втрату або знищення документів, то вона відсутня. Тому на нашу
думку в такому повідомленні слід зазначити:
1. Коли і за яких обставин документи були втрачені.
2. Які саме документи були втрачені (накладна, акт, рахунок - фактура
або інше).
3. При можливості - дата і номер втрачених документів, ким і коли
видані, що ці документи підтверджують (тобто, максимально можлива
індивідуалізація документів).
До письмової заяви про втрату документів також слід додати:
- документ, що підтверджує втрату первинних документів (довідка
теруправління МНС, довідка органу пожежної служби, довідка комунальних
служб довідка органів МВС, рішення суду і інше) ;
- акт комісії, створеної для встановлення переліку відсутніх документів і
розслідування причин пропажі податковий (митний ) орган.
Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних
податкових періодах, підтверджені витрати включаються до витрат за
податковий період, на який припадає таке поновлення. У разі неможливості
такого відновлення з причин незалежних від платника, наприклад підприємство
контрагент вже було ліквідовано, то в законодавстві відсутні якісь пояснення з
цього приводу. З цього виходить що, платник позбавляється права на податкові
витрати у зв‘язку з втратою або знищенням первинних документів. Це є
наслідком збільшення його платежів до бюджету.
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Отже, нами було надано перелік незрозумілих норм п.44 Податкового
кодексу України, які, на нашу думку, потребують додаткового роз‘яснення:
- в якій термін необхідно надати податковій інспекції акт про факт
знищення або втрату документів;
- якій формі потрібно письмово повідомити про це контролюючий орган
та які документи належить додати;
- як вчинити підприємству, яке після втрати або знищення документів
через законодавчо підтвердженні обставини не має можливості їх відновити.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Объектом бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
являются валютные хозяйственные операции. Бухгалтерский учет валютных
хозяйственных операций организации осуществляется на основании
следующих основных нормативных документов: Федеральный Закон «О
бухгалтерском учете» №402 - ФЗ [1]; План счетов бухгалтерского учета
финансового – хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его
применению [2]; Рабочий план счетов; ПБУ 3/2006 [3].
Бухгалтерский учет валютных операций ведется в той же системе счетов,
что и учет операций в рублях. Перечень счетов, применяемых для учета
внешнеэкономической деятельности организации и отражающих особенности
внешнеэкономической
деятельности,
организация
устанавливает
самостоятельно. Применение специальных субсчетов позволяет: 1)
обособленно накапливать информацию о внешнеэкономической деятельности в
бухгалтерском учете организации; 2) формировать информацию о
внешнеэкономической деятельности организации в качестве составляющей
общей бухгалтерской системы организации.
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте,
подлежит пересчету в рубли по официальному курсу иностранной валюты
к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации [3, п.
5]. Пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату
совершения операции в иностранной валюте.
Определение даты совершения операции имеет большое значение для
целей пересчета стоимости активов и обязательств, стоимость которых
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выражена в иностранной валюте. По общему правилу датой совершения
операции в иностранной валюте считается день возникновения у организации
права принять к бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые
являются результатом хозяйственной операции, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или договором.
Пересчет
должен производиться
по
следующим
активам
и
обязательствам: денежные знаки в кассе организации; средства на банковских
счетах (банковских вкладах); денежные и платежные документы; облигации;
средства в расчетах. Стоимость денежных знаков в кассе организации и средств
на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной
валюте, могут пересчитываться, кроме того, по мере изменения курса [3, п. 7].
В соответствии с ПБУ 3/2006 [3, п. 9] пересчет в связи с изменением
курса после признания в бухгалтерском учете (Таблица 1) не производится по
следующим средствам и источникам: уставный капитал; вложения
во внеоборотные активы; материально-производственные запасы; расходы на
продажу; акции; полученные и выданные авансы, предварительная оплата,
задатки.
Таблица 1
Отражение в бухгалтерском учете признания активов и источников
Дебет
Кредит
Содержание операции
75/1
80
Отражается сумма объявленного капитала
07, 08
60
Приняты к учету вложения во внеоборотные активы
15
60
Приняты к учету материально-производственные запасы
44
60
Приняты к учету расходы на продажу
58/2
60
Приняты к учету акции
Поступил на валютный счет аванс от покупателей
52
62/а
(предварительная оплата, задаток)
Перечислен с валютного счета аванс поставщику
60/а
52
(предварительная оплата, задаток)
Колебания валютного курса обуславливают
возникновение сумм
курсовых разниц. Курсовая разница представляет собой разницу между
оценкой активов или обязательств, полученной в результате пересчета валюты
по курсу Банка России, на различные даты.
Курсовые разницы подразделяются на три вида:
1) между курсами «закрытия» (при отсутствии движения активов и
обязательств): разница между курсами на 1-е и последнее числа месяца;
2) между текущими курсами: разница между текущими датами пересчета
курсовых разниц;
3) между текущим курсом и курсом «закрытия».
4) Пересчет курсовых разниц производится по остатку на счетах активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на
начало операционного дня и отчетной даты.
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения
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обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность, и
подлежит зачислению на финансовые результаты организации по мере ее
принятия к бухгалтерскому учету как прочие доходы или прочие расходы
отдельно от других видов доходов и расходов. Курсовая разница, связанная с
формированием уставного (складочного) капитала организации, подлежит
отнесению на добавочный капитал [3, п. 12-14]. Учет курсовых разниц
представлен в табл. 2.
Таблица 2
Учет курсовых разниц
Тенденция курса ЦБ РФ
Счет
Рост курса
Падение курса
Активные счета
Дсч К91/1
Д91/2 Ксч
Пассивные счета
Д91/2 Ксч
Дсч К91/1
75/1
Д 75/1 К83
Д83 К75/1
Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других
видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от
операций с иностранной валютой.
Стоимость активов и обязательств, используемых организацией
для ведения деятельности за пределами Российской Федерации, также
подлежит пересчету в рубли. Пересчет в рубли производится по официальному
курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным
банком Российской Федерации.
Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов,
формирующих финансовые результаты от ведения организацией деятельности
за пределами Российской Федерации, в рубли производится с использованием
официального курса ЦБ РФ, действовавшего на соответствующую дату
совершения операции в иностранной валюте, либо с использованием средней
величины курсов. Средняя величина равна результату от деления суммы
произведений величин официальных курсов этой иностранной валюты к рублю,
устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации, и дней
их действия в отчетном периоде на количество дней в отчетном периоде.
Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной
валюте стоимости активов и обязательств организации, используемых
для ведения деятельности за пределами Российской Федерации, в рубли,
отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, за который составляется
бухгалтерская отчетность организации и подлежит зачислению в добавочный
капитал организации.
При прекращении организацией деятельности за пределами Российской
Федерации
(полном
или частичном)
часть
добавочного
капитала,
соответствующая сумме курсовых разниц, относящихся к прекращаемой
деятельности, присоединяется к финансовому результату организации
в качестве прочих доходов или прочих расходов.
Учетная и отчетная информация об операциях в иностранной валюте
формируется в следующем порядке:
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1. Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
производятся организацией в рублях и одновременно в валюте расчетов и
платежей.
2. Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях.
3. В бухгалтерской отчетности раскрываются: величина курсовых разниц,
отнесенных на счет учета финансовых результатов организации;
величина курсовых разниц, отнесенных на иные счета бухгалтерского
учета; официальный курс Центрального банка Российской Федерации,
действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.
В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте
стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом
или соглашением сторон установлен иной курс, то в бухгалтерской отчетности
раскрывается такой курс.
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АНАЛІЗ ЗМІН ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Значення фінансової звітності полягає в тому, що вона є інформаційною
базою фінансового аналізу діяльності підприємства, яке починається з оцінки
його фінансового стану за даними балансу. Регулярні зміни у структурі
фінансової звітності призводять до неякісного аналізу стану підприємства та не
отримання користувачами повної, правдивої, неупередженої інформації, що
може призвести до помилкових управлінських рішень, а також до невірної
оцінки ефективності майбутніх вкладень капіталу та ступеня фінансових
ризиків.
Міністерством фінансів України Наказом від 07.02.2013 р. № 73
затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі - НП(С)БО), яким визначаються
мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і
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розкриття її елементів. Одночасно втрачають чинність такі перші п‘ять
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО): П(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт
про фінансові результати», П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», П(С)БО
5 «Звіт про власний капітал». З усіх чинних стандартів було видалено всі згадки
та посилання на ті стандарти, які наразі вже не є чинними. До того ж із чинних
стандартів видалено посилання на рядки старих форм звітності. У деяких
випадках до текстів стандартів додано посилання на рядки звітних статей, які
наявні в нових формах.
Норми НП(С)БО 1 застосовуються до фінансової звітності та
консолідованої фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності (крім
банків та бюджетних установ), зобов'язаних подавати фінансову звітність
згідно з чинним на даний час законодавством.
Форми фінансової звітності, визначені НП(С)БО 1, починають
застосовуватися зі звітності за 1 квартал 2013 р. За цим положенням фінансова
звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі – баланс),
звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі – звіт про
фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний
капітал і приміток до фінансової звітності.
Згідно з цими новими правилами при складанні фінансових звітів
підприємства можуть визначати склад статей, за якими вони розкривають
інформацію, а саме, що немало важливе можуть не наводити статей, які
передбачені у формах фінансової звітності, затверджених НП(С)БО 1, у разі
якщо за ними у підприємств відсутня інформація до розкриття (звісно крім
випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді), а також
включати до фінансових звітів додаткові статті у порядку, визначеному
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», у разі якщо такі статті
будуть відповідати наданим критеріям: інформація є суттєвою та оцінка статті
може бути достовірно визначена.
Крім цього при складанні фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про
рух грошових коштів за прямим чи непрямим методом із застосуванням
відповідної форми звіту.
Для суб‘єктів малого підприємництва і представництв іноземних
суб‘єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами)
встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу
і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб‘єкта
малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 25 лютого 2000 року № 39 (із змінами).
У П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» змін
також чимало. Міністерство фінансів зробили його суто - українським. У п.2 р.1
П(С)БО 25 записали: його норми не повинні застосовувати підприємства, які
складають фінансову звітність за МСФЗ. Такі зміни цілком виправдані. Адже
МСФЗ - « малюки » мають свій окремий Стандарт - МСФЗ для малих і середніх
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підприємств.
У зв'язку з такими змінами трохи підкориговано і форму Фінансового
звіту суб'єкта малого підприємництва (об'єднує Баланс за ф. № 1-м і Звіт про
фінансові результати за ф. № 2-м). У його заголовку в рядку, де раніше
вказували лише адресу компанії, тепер слід фіксувати ще й телефон. І оскільки
Стандарт став виключно національним, вилучили «віконця» для відміток, за
якими стандартами складений звіт - національним або міжнародним. Адже це ж
вже не актуально.
Зняли обмеження щодо видів діяльності підприємства, які не можуть
застосовувати П(С)БО 25. Тепер норми П(С)БО 25 можуть застосовувати
суб'єкти малого підприємництва – юридичні особи на підставі законодавства.
Виходить, якщо відповідно до ч. 3 ст. 55 ГКУ підприємство можна зарахувати
до суб'єктів малого підприємництва, то воно має право застосовувати
положення П(С)БО 25 без будь-яких обмежень.
У п. 4 р . 1 П(С)БО 25 записали, що суб'єкти малого підприємництва не
повинні розкривати інформацію про сукупний дохід – сукупним доходом
вважають зміни у власному капіталі, за винятком змін капіталу за рахунок
операцій з власниками ( п.3 р.1 НП(С)БО 1). Також уточнено коло осіб, на яких
розповсюджуються спрощені правила бухгалтерського обліку з п. 8 р.1
П(С)БО25.
Призначення фінансової звітності, досліджених за допомогою різних
прийомів, що використовуються в фінансовому аналізі, полягає насамперед у
тому, щоб допомогти її користувачам розробити кваліфіковані судження і
прийняти відповідні рішення, спрямовані на покращення фінансового стану
підприємства. Починаючи будь-який аналіз підприємства за фінансовою
звітністю треба розуміти, що для проведення такого аналізу потрібно
розглядати показники за декілька періодів. Відстежуючи тенденції, можна
знайти цінні ключові моменти в відношенні зростання та інших важливих
факторів, які здійснюють безпосередній вплив на діяльність підприємства. З
огляду на це ми розуміємо, що будь-які зміни, які відбуваються у структурі
фінансової звітності підприємства унеможливлюють ідентичне порівняння, що
може призвести до спотворення фінансових показників, які можуть вплинути
на отримання в неповному обсязі майбутньої можливої вигоди підприємством.
Аналізовані зміни не є широкомасштабними, але вони мають тенденцію
до покращення структури звітності, особливо що стосується деталізації у звітах
та виокремленнях деяких статей з загальної маси, що надає змогу відразу
оцінити недоліки або переваги диверсифікації діяльності підприємства.
Будь-які зміни повинні бути покликані наблизити облік та подання
фінансової звітності за національними стандартами до міжнародних стандартів
обліку.
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З 1 квітня 2011 року набув чинності розділ III Податкового кодексу
України, що регламентує сплату податку на прибуток. З цієї дати істотно
змінився порядок оформлення службових відряджень і облік витрат на них.
Витрати на відрядження, як і раніше, віднесені до складу витрат подвійного
призначення, і врегульовані пп. 140.1.7 ПКУ. А ось Інструкція № 59 про
відрядження у редакції наказу мінфіну України від 17.03.11 р. № 362 після
внесення змін набула спеціального статусу і стала обов'язковою для
використання тільки органами державної влади, установами і організаціями, що
повністю утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також підприємствами,
установами і організаціями, що частково фінансуються за рахунок бюджетних
коштів.
У зв'язку з цим звичайні вітчизняні підприємства, тобто ті, що не
фінансуються за рахунок бюджету, опинилися в непевному положенні, оскільки
для них нормативного документу, який детально описує порядок
компенсування витрат на службові відрядження, тепер немає.
Найбільш часто виникає проблема з розміром добових для відрядженої
особи на весь час перебування у службовому відрядженні в межах України та
оплатою добових за наявності в рахунку за проживання вартості харчування.
Згідно абз. 4 пп. 140.1.7 ПКУ до складу витрат на відрядження
відносяться також не підтверджені документально витрати на харчування і
фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), здійснені
у зв'язку з таким відрядженням. В межах території України ця сума не може
перевищувати 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку за кожен календарний день
такого відрядження, що в поточному році дорівнює 229,40 грн.
Як бачимо, Податковий кодекс встановлює тільки максимальний розмір
добових, прив'язаний до мінімальної зарплати на 1 січня звітного року.
Мінімальний розмір добових законодавчо встановлений тільки для підприємств
бюджетної сфери і складає для відряджень в межах України 30 грн. (Постанова
№ 98). А в Постанові № 663, Мінфін роз'яснює, що розмір добових для усіх
працівників не може бути менший добових для бюджетників. Виникає питання:
який розмір добових сум застосовувати у кожному конкретному випадку?
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Абзацом 1-м пп. 140.1.7 ПКУ при вирахуванні об'єкта оподаткування
передбачена можливість обліку витрат на харчування, включених в рахунки за
проживання в готелях (мотелях). Проте добові витрати, по суті, є витратами на
харчування і фінансування інших власних потреб фізичної особи у відрядженні
(абз. 4 пп. 140.1.7 ПКУ). У зв'язку з цим, думка про те, що витрати на
харчування повинні компенсуватися за рахунок добових, хоч і не позначена
чітко в ПКУ, але все таки, не позбавлено здорового глузду. Офіційна думка
податкових органів з цього питання доки відсутня.
І це далеко не увесь обсяг проблем, з якими доводиться стикатися
бухгалтеру, так званої, небюджетної установи при обліку відшкодування витрат
на відрядження.
Оскільки Мінфін на своєму офіційному сайті роз'яснив, що всі
госпрозрахункові підприємства можуть, але не зобов'язані використовувати в
своїй діяльності оновлену Інструкцію про відрядження № 59, то, на нашу
думку, безпечніше буде керуватися в своїй діяльності вказаною інструкцією, в
частині , що не суперечить ПКУ.
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА
ДАНИМИ ОБЛІКУ
З розвитком економіки та законодавства у сфері підприємницької
діяльності, система розрахунків стає все більше цивілізованою. Відійшли в
минуле бартерні угоди і кримінальна практика стягнення боргів.
З розвитком ринкових відносин підвищується відповідальність і
самостійність підприємств у розробленні і прийнятті управлінських рішень по
забезпеченню ефективності розрахунків. Однак, ідеальна схема: товар - гроші,
на практиці
застосовується рідко. Як правило, особливо у зв'язку з
підвищенням конкуренції, розрахунок за надані послуги і поставлені товари
відбувається після певної кількості часу. Тим самим утворюється дебіторська
заборгованість.
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Варто зазначити, що наявність дебіторської заборгованості - це
нормальна господарська практика. Однак, стан дебіторської заборгованості, її
розміри і якість роблять істотний вплив на фінансовий стан господарюючого
суб'єкта. Невиконання зобов'язань за договором, несплата або прострочення
дебіторської заборгованості, були актуальними завжди і для усіх учасників
ринкових відносин - як фізичних так і юридичних осіб. Правове регулювання
відповідальності та правові механізми стягнення заборгованості стають
особливо актуальними в період економічної кризи, так як, по-перше,
відбувається збільшення числа неплатників, а по-друге, для підприємствкредиторів, які також відчувають на собі тиск і наслідки кризового стану
економіки, невиплати їм коштів ставлять їх на межу виживання.
Всі дослідники і господарники сходяться в тому, що сучасна економічна
система не може існувати без адекватного законодавчого регулювання як
відповідальності, так і ефективного правового механізму, що дозволяє
підприємству кредиторові стягнути дебіторську заборгованість. Досі немає
єдиної думки про те, як має виглядати законодавство в даній області, які цілі
воно повинно в першу чергу переслідувати, де проходить грань балансу
інтересів боржника і кредиторів.
Існують різні визначення поняття дебіторської заборгованості. Як нами
вже зазначалося, сутність і механізми управління дебіторської заборгованості, в
тому числі і процеси її стягнення досліджувалися в основному фахівцями у
галузі економіки. Економічними експертами широко використовувалися логічні
методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, гіпотеза, аналогія,
порівняння, системний метод пізнання. Порівняльний метод застосовувався
поряд з іншими методами. За своєю економічною сутністю дебіторська
заборгованість являє собою тимчасово абстрактні кошти з обороту
підприємства. Утворення дебіторської заборгованості пояснюється наявністю
додаткового залучення фінансових ресурсів:
- для організації-дебітора – це безкоштовне джерело додаткових
оборотних коштів;
- для організації-кредитора – це можливість збереження і розширення
ринку розповсюдження товарів, робіт, послуг, тобто фактор зростання обсягу
продажів (виторгу).
Ряд економістів розглядають дебіторську заборгованість як форму
інвестування. Організації, надаючи дебіторську заборгованість у вигляді
відстрочки платежу за реалізовану продукцію (роботи, послуги) практично
кредитують своїх контрагентів, формують ризикову середу неповоротних
товарних кредитів при досить тривалих строках розрахунку. При цьому
фінансування власної діяльності такі організації здійснюють за рахунок
позикових коштів, трансформуючи свої борги.
Зовнішній аналіз стану дебіторської заборгованості базується на даних
форм нової фінансової звітності, а саме Форма №1 «Баланс (Звіт про
фінансовий стан)» - Додаток 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що
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відображає активи, зобов'язання і капітал підприємства на встановлену дату.
Стан розрахунків з дебіторами відображається у ІІ розділі активу .
Крім того, для проведення зовнішнього аналізу можна використати дані зі
стандартних обов'язкових форм державної статистичної звітності, що
затверджуються Держкомстатом України. Дані про дебіторську та
кредиторську заборгованості містить розділ II форми №1-Б «Звіт про фінансові
результати і дебіторську та кредиторську заборгованість». Для аналізу якості
дебіторської
заборгованості
використовуються
відповідні
регістри
бухгалтерського обліку. До них відносяться «Відомість 3.1 аналітичного обліку
розрахунків з покупцями і замовниками», «Відомість 3.3 аналітичного обліку
розрахунків з постачальниками і підрядниками», які ведуться в розрізі окремих
контрагентів.
Невід'ємною умовою бухгалтерського обліку є документальне
оформлення кожної господарської операції. З метою проведення поглибленого
аналізу можна скористатися даними з первинних документів оборотних
відомостей за аналітичними та синтетичними рахунками: про структуру
дебіторської заборгованості за видами, термінами оплати та носіями.
Одже, вище розглядалися інформаційні джерела, які містять дані про те,
що вже сталося, тобто про минуле.
Але, на нашу думку, не менш важливо при відборі потенційних покупців і
визначенні умов оплати товарів, передбачуваних в контрактах, менеджеру
підприємства вдаватися до експертних оцінок. Приступаючи до аналізу
потрібно перевірити розрахунки з дебіторами, з'ясувати, чи правильно
відображена дебіторська заборгованість в балансі. З цією метою на
підприємстві повинна обов‘язково проводитися інвентаризація розрахунків з
покупцями та постачальниками, а також з іншими дебіторами, яка в умовах
кризи неплатежів набуває особливої актуальності. Результати інвентаризації
оформляються актом за формою № Інв-17, який складається інвентаризаційною
комісією в одному примірнику на підставі виявлення за документами залишків
сум, що значаться на відповідних рахунках, підписується і передається до
бухгалтерії. За вказаними видами заборгованості до акта інвентаризації
розрахунків повинна бути прикладена довідка (додаток до форми № Інв-17), яка
є підставою для складання цього акта. А вже потім можливе вивчення складу і
структури дебіторської заборгованості за даними другого розділу активу
балансу. Інакше не можна говорити про прийняття виваженого управлінського
рішення, щодо конкретного дебітора.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Оскільки метою діяльності кожного господарюючого суб‘єкта є
одержання та максимізація прибутку, то необхідно більш ретельно та
кваліфіковано підходити до формування його складників – доходів та витрат,
детально вивчаючи та аналізуючи фактори, під впливом яких формується
фінансовий результат, досліджувати динаміку, тенденції, та виявляти резерви,
що впливають на ефективність діяльності підприємства.
Важливість цих процесів викликає необхідність вивчення організації та
методики аудиту фінансових результатів діяльності з метою обґрунтування
чинників, що впливають на їх рівень. Не менш важливим є кількісна та якісна
оцінка наслідків впливу складових, що визначають фінансовий результат
діяльності, на прогнозовані тенденції розвитку підприємств у перспективі. Все
це свідчить, що дослідження організації і методики аудиту фінансових
результатів діяльності підприємств є надзвичайно актуальним.
Великий внесок у розвиток теоретичних, методичних і прикладних
питань обліку і аудиту фінансових результатів зробили вітчизняні вчені М.Т.
Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Г.М. Давидов, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, А.Г.
Загородній, Ю.А. Кузьмінський, М.В. Кужельний, Л.В. Нападовська, О.А.
Петрик, О.Ю. Редько, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Б.В. Усач, В.Г. Швець,
В.О. Шевчук, а також російські вчені В.Д. Андрєєв, В.В. Бурцев, Т.В. Губкевич,
А.Д. Ларіонов, Я.В. Соколов, В.П. Суйц, А.Д. Шеремет та ін.
Крім підприємницького прибутку в економічній літературі [1, 3, 7]
розглядаються й інші види прибутку (бухгалтерський; від страхування;
економічний; емісійний; капіталізований; нормальний; плановий; на акцію;
реінвестований;чистий; біржовий; валовий; внутрішній; додатковий; курсовий;
мінімальний; монопольний; фінансовий).
Отож, на основі цього, нами сформульовано загальне визначення
прибутку. Прибуток – це перетворена, похідна форма додаткової вартості, яка з
кількісного аспекту є різницею між ціною продажу продукції (товарів) і
витратами діяльності підприємства. Як перетворена форма додаткової вартості,
прибуток – результат усього авансованого капіталу, факторів виробництва.
Такими факторами в сучасних умовах західна економічна наука називає працю,
капітал (засоби виробництва), землю, діяльність управлінського апарату з
організації виробництва, підприємницьку діяльність (щодо нових комбінацій
техніки і технології, створення нових товарів, освоєння нових джерел сировини,
впровадження досягнень НТП), а також ризик, інформацію тощо. Разом з тим,
важливим моментом є обчислення прибутку, яке є одним із найважливіших
питань методології бухгалтерського обліку.
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Алгоритм визначення фінансового результату для підприємств
передбачений П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» . Узагальнюючою
формою фінансової звітності, в якій формуються фінансові результати,
включаючи промислові підприємства, є форма №2 «Звіт про фінансові
результати», який складають відповідно до затвердженого П(С)БО 3 «Звіт про
фінансові результати».
Важливо відзначити, що згідно класифікації, передбаченої даним П(С)БО
3, критерієм формування прибутку (збитку) є його визначення за окремими
видами діяльності підприємства. Формування фінансових результатів зводиться
до визначення прибутку або збитку за видами діяльності - звичайної й
надзвичайної.
Відзначимо, що відповідно Інструкції про застосування Плану рахунків
визначення фінансових результатів проводиться через закриття субрахунків за
окремими видами діяльності рахунку 79 «Фінансові результати», а разом з тим,
визначення кінцевого сальдо, яке списують на рахунок 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)». Синтетичний рахунок 79 «Фінансові
результати» у своєму складі містить чотири субрахунки, такі як: 79.1
«Результат операційної діяльності», 79.2 «Результат фінансових операцій», 79.3
«Результат іншої звичайної діяльності» та 79.4 «Результат надзвичайних
подій».
Досить проблемний питанням на наш погляд є відсутність в
інструктивних матеріалах з бухгалтерського обліку порядку віднесення податку
на прибуток від звичайної діяльності (субрахунок 98.1) на фінансові результати
– на конкретні субрахунки рахунку 79. Згідно чинного законодавства порядок
ведення обліку на рахунку 79 «Фінансові результати», на якому накопичується
інформація про фінансові результати від звичайної діяльності та надзвичайних
подій, не дає можливості оперативного, повного об‘єктивного висвітлення
результатів господарської діяльності .
Відмітимо, що з метою достовірного, оперативного формування
фінансових результатів у промислових підприємствах залежно від видів
діяльності виникає потреба відкриття до рахунку 79 «Фінансові результати»
субрахунку 79.5 «Фінансовий результат звітного періоду», що не суперечить
чинному законодавству. Саме таке нововведення сприятиме узагальненню
інформації про фінансові результати, яку використовують для складання
проміжної та річної фінансової звітності. Відмітимо, що на нововведеному
субрахунку буде акумулюватися інформація про доходи та витрати всіх
субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати», тобто протягом року
контролюється одержання фінансового результату підприємства в розрізі усіх
видів діяльності. Введення субрахунку 79.5 «Фінансовий результат звітного
періоду» та разом з тим, запропоновані зміни до регістрів бухгалтерського
обліку сприяють достовірному відображенню в обліку процесу формування
інформації про фінансові результати за звітний період, забезпечує повну
інформацію для складання Звіту за формою № 2 «Звіт про фінансові
результати». Інформація може бути використана підприємством для аналізу
внутрішньогосподарської діяльності підрозділів підприємства на основі
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затвердженої облікової політики, визначення
оперативного складання фінансової звітності.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ В
УКРАЇНІ
З прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність» він був
високо оцінений зарубіжними інституціями як якісний нормативний акт та
сформував основу організації аудиторської діяльності в Україні. Проте з цього
часу у всій економіці змінились законодавчі вимоги до діяльності суб‘єктів
господарювання, економіка визнана ринковою, багато галузей економіки стали
надзвичайно інтегрованими з міжнародними ринками капіталів.
У світовій практиці використовують такі концепції організації
аудиторської діяльності: саморегулювання ринку професійними організаціями,
державного регулювання та органічно поєднаного державного регулювання із
інструментами саморегулювання.
Світова фінансова криза 2007-2009 рр. зумовила перегляд багатьма
країнами моделі саморегулювання професійними організаціями сфери аудиту.
Зміщення відбулось в сторону зростання функцій державних інституцій та
активізації процесів формування ефективної системи суспільного нагляду за
діяльністю аудиторів. Так, у Великобританії в 2000 р. всі повноваження з
регулювання та моніторингу ринку цінних паперів були повернуті
спеціалізованій державній установі. В США з прийняттям Закону «СарбейнсаОкслі» з 2003 р. діяльність СРО аудиторів контролюється Радою з нагляду за
діяльністю публічних бухгалтерів та аудиторів (PCAOB).
Таким чином ера свободи у сфері аудиту минає, а уроки криз
підтверджують, що модель цілковитого саморегулювання, яка застосовувалась
в США, Великобританії не надає впевненості в якості аудиторських послуг і
зумовили утворення у 2005 р. на наднаціональному рівні саморегулівних
організації, а саме:

Європейська група органів нагляду за аудиторами (EGAOB), яка
утворена метою координації дій системи суспільного нагляду за роботою
аудиторів та аудиторських фірм в межах ЄС і надання рекомендацій
Європейській Комісії з питань аудиту;
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Рада з нагляду за дотриманням суспільних інтересів (PIOB)
утворена з метою моніторингу напрацювань Міжнародної федерації
бухгалтерів у сфері аудиту та оцінки їх відповідності суспільним інтересам.
Організація та регулювання аудиторської діяльності в окремих країнах
Європейського Союзу, Росії, Білорусії здійснюється, переважно, державними
установами, які розробляють і затверджують законодавчі акти, нормативи
аудиту, реєструють аудиторів, аудиторські фірми, здійснюють контроль їх
діяльності.
У світовій практиці використовується і третя модель організації
аудиторської діяльності, яка передбачає поєднання державного регулювання із
саморегулювання. Щось наближене сформовано в Україні: регулювання
аудиторської діяльності здійснюється за концепцією, якій властивим є
регулювання та контроль з сторони організації, яку не можна назвати ні
державною, ні громадською.
Сьогодні багато науковців та практиків обґрунтовують, що саме
невідповідність організації аудиторської діяльності гальмує розвиток аудиту, не
сприяє формуванню належного рівня його якості та стало причиною
позбавлення нашої держави режиму перехідного періоду в частині реєстрації
національних аудиторів та аудиторських фірм, що здійснюють аудит емітентів
цінних паперів на ринках капіталу країн Європейського Союзу.
Г.М. Давидов та О.А. Петрик зазначають, що «…в аудиті України існує
невідповідна сучасному стану розвитку Європейського співтовариства
інституціональна ситуація… Директива ЄС 2006/43 ЄС, характеризуючи
комплексний набір правил формування належної інфраструктури аудиту, що
включає в себе суспільний нагляд, дисциплінарні системи й системи
забезпечення якості, не розглядає інституційне будівництво системи
суспільного нагляду. Далі автори, розглянувши світові підходи до побудови
системи суспільного нагляду, обґрунтовують доцільність створення
інституційно-правової форми, в якій регулювання ринку аудиту буде
здійснювати держава та саморегулівні організації [1]».
О.Ю. Редько у статті «Концепція моделі регулювання аудиту в Україні»
зазначає, що задекларувавши прагнення інтеграції до ЄС, приведення
законодавства України має відбуватись у відповідності до європейських вимог.
Головне питання сучасного аудиту – яка ж має бути модель його регулювання?
Найприйнятнішою є форма делегованого технічного регулювання
(сертифікація, нормування, нагляд, ліцензування, акредитація, санкції та
апеляції тощо) із обов‘язковою участю усіх аудиторів в будь-якій суспільній
саморегульованій організації, визначенням базових принципів надання
аудиторських послуг лише через законодавчий акт тощо. Проте автор не дає
відповіді на основне питання: яку модель суспільного нагляду за професією
аудитора слід реалізувати в практичну площину в Україні [4, c.42-48]».
Автор повністю поділяє думку О.Л. Макеєвої, яка обґрунтовує, що
«сучасна організація зовнішнього аудиту не відповідає вимогам ЄС та не може
бути визнана в будь-якій країні світу, адже порушені основні принципи, а саме:
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Принцип незалежності керування. Комітет з контролю якості діє від імені
й за дорученням АПУ. У свою чергу, половина членів АПУ є аудиторами –
керуючими партнерами приватних аудиторських компаній;
Принцип незалежного фінансування. Комітет фінансується за рахунок
внесків АПУ, тобто за рахунок фізичних осіб-аудиторів і аудиторських
компаній. Згідно з Директивою ЄС фінансування системи суспільного
спостереження повинне бути гарантованим і вільним від будь-якого
неналежного впливу з боку аудиторів або аудиторських фірм;
Комітет з контролю якості не має достатніх ресурсів для проведення
зовнішніх перевірок, на офіційному сайті АПУ постійно розміщене оголошення
про пошук фахівців Комітету [3, с.60-64]».
На нашу думку, організаційні перспективи аудиторської діяльності в
Україні мають передбачати функціонування двох компетентних органів у сфері
зовнішнього аудиту, а саме: органу суспільного нагляду та громадських
саморегулівних організацій. Автор вважає, що доцільним є припинення
діяльності Аудиторської палати України, оскільки:
по-перше, її діяльність є неефективною (не створено належної
методологічної, методичної бази для функціонування сфери аудиту);
по-друге, здійснює невластиві їй функції у відповідності до світової
практики та вимог ЄС, зокрема зовнішній контроль якості аудиторських послуг
здійснюється практикуючими аудиторами-членами АПУ;
по-третє, недотримується принципу незалежного фінансування, оскільки
Комітет з контролю якості аудиторських послуг фінансується за рахунок АПУ,
тобто за рахунок фізичних осіб-аудиторів і аудиторських компаній. Згідно з
Директивою ЄС фінансування системи суспільного спостереження повинне
бути гарантованим і вільним від будь-якого неналежного впливу з боку
аудиторів або аудиторських фірм;
по-четверте, Аудиторська палата України за висновком Міністерства
юстиції України не вважається регулятором аудиторської діяльності та не є
органом суспільного нагляду [4, с.44].
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Запорукою успішного розвитку та результативної діяльності будь якого
підприємства є ефективне управління. На сучасному етапі розвитку економіки
України це стає особливо актуальним, адже функціонування підприємств
відбувається в умовах жорстокої конкуренції, невизначеності, ризику, і тісно
пов‘язане з пошуком ділових партнерів, контрагентів або інформації про них,
укладанням та реалізацією угод, контролем за їх виконанням, окресленням і
захистом прав власності. Саме щодо розвитку права власності, то він знайшов
своє відображення в бухгалтерському обліку, де відбувається перехід від
фіксування наявності та руху активів до відображення змін прав власності на
активи. Такі зміни відбуваються завдяки укладанню контрактів між
контрагентами, а взаємодія з останніми супроводжується трансакційними
витратами [1]. Ці витрати супроводжують діяльність підприємства від моменту
його створення до ліквідації, а іноді, трансакційні витрати є причиною
банкрутства підприємства. Саме це і зумовлює необхідність вдосконалення
методичних підходів до управління такими витратами. Так як трансакційні
витрати є новим об‘єктом управління, та обліку, загальна методика управління
ними не розроблена і контроль на підприємствах не здійснюється. Це в свою
чергу призводить до неефективного управління витратами підприємства,
збільшення собівартості продукції, що в свою чергу спричиняє зменшення
прибутковості.
Трансакційні витрати наявні на кожному підприємстві, незалежно від
форми власності, територіальної приналежності, організаційно-правової форми.
На малих підприємствах управління та контроль за ними може здійснювати сам
керівник або уповноважена ним особа.
Розширюючи своє власне виробництво та збільшуючи обсяг
господарських операцій, підприємство збільшує й загальну величину витрат.
При цьому на великих підприємствах існує необхідність створення спеціальних
служб внутрішнього контролю, які будуть займатися й управлінням та
контролем трансакційних витрат.
Слід зазначити, що інформація про трансакційні витрати має не лише
давати уявлення про загальний рівень витрат, але й дозволяти аналізувати та
порівнювати окремі їх види. В даному аспекті й виникає необхідність обліку
трансакційних витрат, за результатами якого з'явиться можливість
накопичування, аналізу та планування витрат досить детально. Чим
детальнішим буде рівень обліку й аналізу всіх витрат, тим точнішими можуть
бути отримані результати, проте тим дорожче це коштуватиме для суб‘єкта
господарювання.
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Конкретних прикладів аналітичних розрізів рахунків, структури рахунківекранів, субрахунків до рахунків обліку витрат немає.
Будь які практичні рекомендації щодо організаційно-методичного
забезпечення бухгалтерського обліку трансакційних витрат нині відсутні, тому
облік таких витрат можна проводити в такі етапи:
1. Побудова неоінституціональної моделі бухгалтерського обліку
передбачає зміну прийнятої класифікації витрат, яка на даний момент
реалізована у вітчизняному Плані рахунків бухгалтерського обліку.
Впровадження такого підходу в облікову практику зумовить закладення в
основу плану рахунків поділу сукупних витрат підприємства на
трансформаційні і трансакційні витрати, що, в свою чергу, зумовлює
необхідність внесення змін до порядку визначення фінансових результатів
діяльності і, відповідно, зміни структури фінансової звітності.
Ведення обліку витрат на рахунках прямих трансформаційних і
загальнотрансформаційних витрат обумовлює необхідність модифікації ф. № 2
«Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід») та виділення у
структурі звіту відповідних груп витрат, та обґрунтування нового порядку
обчислення фінансових результатів діяльності [3].
Недостатня наукова обґрунтованість першого підходу до бухгалтерського
відображення трансакційних витрат обумовлює появу інших розробок за
цим напрямом.
2. Доповнення класу 8 «Витрати за елементами» чинного Плану
рахунків рахунками трансакційних витрат.
Використання такого підходу передбачає необхідність наступних змін в
діючій системі рахунків:
 здійснити перегрупування існуючих видів витрат у складі витрат за
елементами в межах новоутворених груп;
 доповнити 8 клас рахунків групою трансакційних витрат за відповідними
розрізами;
 змінити назву 8 класу рахунків на «Трансформаційні і трансакційні
витрати»;
 виділити у складі витрат за елементами дві групи рахунків – трансакційні
і трансформаційні витрати;
 доповнити розділ ІІІ «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) показниками трансакційних витрат
за відповідними розрізами [4].
3. Застосування транзитного рахунку «Трансакційні витрати».
Так, рахунок 86 може використовуватися в якості транзитного рахунку,
як й інші рахунки 8 класу, через який проводяться обсяги понесених
трансакційних витрат у кореспонденції з рахунками витрат 9 класу [4].
4. Використання спеціального рахунку витрат «Трансакційні витрати».
До спеціального рахунку «Трансакційні витрати» пропонуємо відкривати
наступні субрахунки: «Контроль за виконанням умов контракту»; «Адаптація»;
«Процес обміну»; «Пошук клієнтів та партнерів»; «Консультаційні та
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аудиторські витрати»; «Проведення переговорів та укладання договорів»;
«Послаблення стратегічних позицій»;
«Коригування субоптимальних
договірних умов»; «Завершення угоди», «Оцінка репутації партнерів»,
«Стандартизація та сертифікація продукції». Крім того, в рамках кожного
субрахунку рекомендується відкривати аналітичні рахунки за конкретними
контрактами. Для обліку відхилень по сумах трансакційних витрат авторами
пропонується ввести додатковий рахунок «Відхилення за трансакційними
витратами» [5] .
5. Введення до системи рахунків синтетичного рахунку-екрану
«Трансакційні витрати (узагальнюючий)».
Рахунки-екрани використовуються для забезпечення взаємозв‘язку обліку
витрат за статтями та за елементами витрат. Їх склад і порядок застосування
встановлюється підприємством, виходячи з особливостей організації
діяльності, структури та методів управління. На рахунках-екранах збираються
усі витрати за економічними елементами по підприємству в цілому в
кореспонденції з кредитом рахунків, що відображають джерело їх виникнення.
Рахунки-екрани дозволяють реєструвати всю інформацію про трансакції
накопичувальним підсумком, з регулярним визначенням сальдо, що забезпечує
можливість систематизації витрат за звітними періодами наростаючим
підсумком з початку звітного року в необхідних користувачам розрізах [6].
6. Для обліку трансакційних витрат, слід обґрунтувати необхідність і
доцільність введення спеціальних аналітичних субрахунків до рахунку обліку
загальногосподарських витрат [7].
7. Відкриття субрахунків в розрізі трьох видів витрат: адміністративних
витрат, витрат на збут, інших операційних витрат для обліку
трансакційних витрат.
8. Створення додаткових аналітичних розрізів по рахунках витрат
діяльності для введення ознаки трансакційних витрат (авторський варіант).
Трансакційні витрати не є новим об‘єктом бухгалтерського відображення,
разом з тим вони є об‘єктом управління і виступають одним з ключових
показників в процесі прийняття управлінських рішень, пов‘язаних з
підвищенням ефективності господарської діяльності. Інформаційна система
бухгалтерського обліку здатна надавати дані про витрати у різних розрізах, у
тому числі відображати структуру витрат, які беруть участь у процесах випуску
продукції (трансформаційні) та процесах її доведення до кінцевого споживача
(трансакційні).
В практичній діяльності будуть виникати відхилення, обумовлені
невідповідністю фактичного виконання прийнятим стандартам. Саме в процесі
управління трансакційними витратами можна буде аналізувати тільки ті
відхилення, які перевищують передбачені розміри. Тому управління
трансакційними витратами за відхиленнями дозволяє встановлення і
неприйнятних відхилень. Об‘єктом прийняття рішень мають бути відхилення,
що виходять за допустимі границі.
Організація управління трансакційними витратами на підприємстві
представлена на рис 1.
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Рис. 1. Організація управління трансакційними витратами підприємства*
*Джерело: розроблено з використанням [2]

Отже, для підготовки інформації з метою прийняття рішень про обсяги,
структуру і склад трансакційних витрат, на нашу думку, є доцільним створення
додаткових аналітичних розрізів (трансформаційні та трансакційні витрати) та
приєднання їх до видів витрат діяльності, що відображаються в
бухгалтерському обліку за діючою методологією. При цьому облік
трансакційних витрат є основою управління ними, оскільки дозволяє:
— забезпечити керівний персонал підприємства інформацією, необхідною
для прийняття управлінських рішень;
— складати кошторис трансакційних витрат на основі формування витрат
минулого періоду;
— формувати облікову інформацію, складати звіти, оцінювати
відповідність фактичних резервів плановим даним.
Управління трансакційними витратами в свою чергу дасть змогу
здійснювати своєчасний контроль, тобто виявляти факт відхилення, причини
його виникнення, об‘єктивно їх оцінювати, що сприятиме оперативному
прийняттю управлінських рішень, та підвищенню результативності діяльності
підприємств.
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РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБЛІКУ ЛІКАРНЯНИХ ЛИСТІВ
Дослідження питання щодо удосконалення організаційних засад обліку
лікарняних листів на підприємствах в останній час є дуже важливим чинником
підвищення ефективності організації обліку розрахунків з працівниками.
Процедура підписання та обліку лікарняного листа в межах одного
підприємства тепер є досить тривалою, а деякі проблемні моменти під час
отримання лікарняних коштів працівником можуть значно подовжити цей
термін.
Працівник, який після тривалої відсутності повернувся на роботу, має
підтвердити факт своєї хвороби листком недієздатності, виданим, у
встановленому порядку, лікарем. Працівник кадрового відділу повинен
розглянути лікарняний лист впродовж одного дня та заповнити відповідний
розділ на обороті [1].
Далі лікарняний передають комісію по соціальному страхуванню
підприємства. Яка розглядає обставини страхового випадку, підстави та
правильність оформлення листка непрацездатності та зробить оформлений
відповідним протоколом висновок відносно надання працівнику лікарняних.
Термін розгляду комісією вищезазначених питань визначається Положенням
№25 та становить 10 днів [2].
Після цього листок непрацездатності разом з протоколом комісії
направляється в бухгалтерію, яка вираховує середній заробіток та нараховує
лікарняні кошти.
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Після оформлення рішення комісії підприємства по соцстрахуванню
щодо оплати лікарняного листа та заповнення його зворотної сторони
керівником закладу, бухгалтерія підприємства звертається до Фонду
соціального страхування за місцем обліку та, для отримання грошей на оплату
лікарняного листа, подає заявку-розрахунок складену за встановленою формою,
яка наведена у Порядку № 26 [3]. Умовно, на формування заявки
встановлюється термін 1 день.
Фонд соціального страхування повинен перерахувати кошти на виплату
лікарняних впродовж 10 робочих днів після отримання заявки-розрахунку [4].
Таким чином, маємо 22 дні, які витрачаються на оформлення листка
непрацездатності. Для раціоналізації даного процесу пропонується скоротити
термін розгляду лікарняного листа комісією по соцстрахуванню до 3 днів, що
сприятиме скороченню ланки «листок непрацездатності
– отримання
лікарняних».
В свою чергу, підприємство виплачує робітнику суму лікарняних після
отримання її з Фонду у найближчий час, встановлений для виплати заробітної
плати [4].
Однак нерідко трапляються випадки, коли Фонд затримує фінансування,
що призводить до затримки виплат лікарняних працівнику.
Слід зазначити, що підприємство, в такому випадку, не може за свій
рахунок виплатити лікарняні, які повинен оплатити Фонд. Виплативши свої
гроші, підприємство не зможе їх компенсувати грошовими коштами, які
надійшли пізніше з Фонду, так як це призведе до нецільового використання
коштів зі спецрахунку [5].
Як вихід з ситуації, коли Фонд затримує лікарняні кошти, а працівнику
вони необхідні для продовження лікування, досить укласти с працівником
договір займу та виплатити йому необхідну суму. При цьому слід передбачити
термін повернення грошей. Після отримання коштів з Фонду, підприємство
виплачує їх працівнику, а він в свою чергу, погасить зобов‘язання по договору
займу [6].
Враховуючи вищезазначене видається доцільним не тільки скорочення
терміну розгляду лікарняного листа комісією та інформування бухгалтерів
установ про варіанти вирішення проблемних питань, таких як затримка
лікарняних коштів, а й створення спеціальної електронної системи обміну та
обробки облікової інформації щодо листків непрацездатності між
підприємством та Фондом соціального страхування.
Окрім проблем впровадження автоматизованої системи обробки
облікової інформації, постає питання вибору інформаційної системи, яка б
враховувала специфіку підприємства та повністю відповідала б вимогам
організації.
Для досягнення найбільшого результату у виборі інформаційної системи
рекомендовано слідувати таким етапам:
1. Оцінка готовності підприємства до автоматизації господарської
діяльності: на цьому етапі потрібно зібрати інформацію про досвід
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підприємства у впровадженні інформаційних технологій; кваліфікацію
персоналу, якому доведеться працювати з інформаційною технологією.
2. Оцінка вартості витрат, пов‘язаних з придбанням впровадженням та
обслуговуванням системи: всі витрати на створення інформаційної системи
повинні оцінюватися як частина інвестицій. Ці разові витрати можуть включати
такі складові, як проектування системи, програмування, тестування системи,
ревізія системи, придбання устаткування, розробка і зміна керівництва,
навчання і пересування у зв‘язку з установкою, тестуванням і паралельним
запуском системи.
3. Аналіз функціональних можливостей інформаційної системи: тут
потрібно оцінити можливості системи щодо автоматизованої обробки
інформації згідно потреб підприємства. Також вивчити відповідність
програмного продукту законодавчій базі з бухгалтерського обліку, з
врахуванням галузевих особливостей та специфіки підприємства та можливості
інтеграції технології з іншими програмними продуктами.
4. Оцінка економічної ефективності інформаційної системи та визначення
термінів її окупності: дізнатись про джерела очікуваного ефекту, оцінити
терміни впровадження всіх функціональних особливостей програми.
5. Оцінка можливостей підприємства щодо успішного завершення
впровадження інформаційної системи: слід об‘єктивно проаналізувати ступінь
підготовленості працівників організації до роботи за новими правилами,
обумовлених використанням автоматизованої системи.
6. Аналіз надійності системи: вивчити функціональні можливості
програми, в тому числі залежність системи від інших програмних продуктів.
7. Аналіз рівня обслуговування, супроводження та перспектив розвитку
інформаційної системи розробниками: доцільно вивчити пропозиції продавців
програми щодо її після продажного обслуговування [7].
Для успішного здійснення всіх перелічених етапів необхідна наявність і
постійна участь кваліфікованих фахівців із найрізноманітніших сфер:
інформаційні технології, управління підприємством, управління персоналом,
обліку, планування і багато інших. Тримати такий штат в організації, як
правило, економічно недоцільно. Тому краще було б вирішити цю проблему на
законодавчому рівні.
Вищенаведені пропозиції сприятимуть оптимізації та прискоренню
процесу отримання лікарняних коштів працівником та підвищенню
ефективності використання робочого часу учасників процесу обліку та обробки
листків непрацездатності.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Достижение высокого уровня качества молочной продукции связано,
прежде всего, с соблюдением при ее изготовлении высоких нормативных
требований, а также международных стандартов, обеспечивающих
совместимость, унификацию и взаимозаменяемость продукции одного вида, с
ее сертификацией, что требует осуществления строгого контроля расходов на
обеспечение качества. В связи с этим, необходимо разработка группировки
затрат на обеспечение качества и документов, регламентирующих деятельность
по планированию, учету и анализу затрат на качество продукции.
Как показали исследования, в настоящее время ведется поиск путей
систематизации и оптимизации определения состава и структуры затрат на
обеспечение качества, сгруппированных по определенному признаку. Так,
согласно международным стандартам по управлению качеством МС ИСО
серии 9000 затраты на качество подразделяются на производственные,
осуществленные организацией с целью достижения и обеспечения требуемого
уровня качества, и непроизводственные, связанные с подтверждением качества
продукции и предъявлением потребителю объективных доказательств этого
качества.
Современный анализ понятия затрат на качество позволяет определить
его составляющие: затраты на оценку качества, затраты на обеспечение
качества, затраты на улучшение качества и затраты на управление качеством.
Затраты на качество связаны со всеми видами деятельности предприятия,
определяющими
качество
продукции.
Совокупность
видов
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деятельности применительно к качеству составляет систему качества
предприятия. Понятие качество распространяется на все этапы жизненного
цикла продукции - от первоначального выявления потребностей рынка до
конечного их удовлетворения.
На молокоперерабатывающих предприятиях предлагается выделить
следующие статьи затрат на обеспечение качество их продукции:
1. Затраты на проведение предупредительных мероприятий:
- планирование качества: расходы, связанные с затратами на
организационное обеспечение качества, проектирование молочной продукции,
разработку требований, предъявляемых к производственному контролю
качества сырья, материалов, процессов на любом этапе производства и
переработки продукции, расходы на разработку методов откорма, содержания
молочного скота, расходы на определение методов управления и разработку
соответствующих инструкций, на проведение мероприятий по планированию
качества, дополнительные санитарно-ветеринарные обследования молочного
скота, молока и готовой продукции;
- контроль технологического процесса: расходы, связанные с затратами
на изучение и проведение анализа технологических процессов каждого этапа
производства и переработки молочной продукции с целью определения
наиболее приемлемых средств контроля, совершенствования этих процессов и
оказания помощи производственному персоналу в применении и внедрении
планов обеспечения качества, осуществления контроля над этими процессами.
Задачи контроля технологического процесса отличны от задач экспертизы и
технологического контроля, так как направлены на решение проблем,
связанных с качеством технологии;
- проектирование аппаратуры, применяемой для получения информации о
качестве: расходы, связанные с затратами на проектирование аппаратуры,
используемой для определения качества молочной продукции и
технологического процесса, сбора данных и их обработки и доведения до
соответствующего персонала. В данную статью расходов не следует относить
стоимость оборудования и расходы на его амортизацию;
- работа над кадрами и обучение методам обеспечения качества: расходы,
связанные с реализацией различных программ подготовки кадров, направленных на правильное применение работниками методов управления
качеством. При этом, затраты на подготовку рабочих, выполняющих
технологические операции, и повышение уровня их квалификации не должны
быть включены в состав данной статьи;
- разработка систем управления: расходы, связанные с разработкой и
управлением комплексными системами качества, в том числе и расходы на
совершенствование этих систем;
- другие расходы, связанные с проведением предупредительных
мероприятий: административные расходы, организационные расходы на
качество, оплата труда персоналу по качеству, командировочные расходы;
2. Затраты на оценку качества:
264

- приемочный контроль продукции и сырья: расходы, связанные с
затратами работников служб контроля и экспертизы на оценку качества
закупаемого сырья и продукции, а также командировочные расходы контролеров и оценщиков, направляемых на предприятие для оценки качества
закупаемого сырья и продукции;
- санитарно-ветеринарная экспертиза молока и готовой продукции на
каждом этапе процесса производства и переработки молочной продукции:
расходы, связанные с предпроизводственными и производственными
экспертизами молока и готовой продукции;
- лабораторные измерения: расходы, связанные с измерениями, проверкой
контрольно-измерительных приборов, их ремонтом и контролем этапов
процесса производства и переработки молочной продукции;
- технический контроль: расходы службы технического контроля на
оценку качества продукции, выпускаемой на каждой стадии процесса
производства и переработки молочной продукции, не включая расходов, связанных с приемочным контролем сырья и продукции;
- самоконтроль: расходы времени рабочих на проверку качества
выполненной ими работы в соответствии с требованиями плана по качеству,
сортировку непригодной продукции и другие проверки качества выпускаемой
продукции каждой стадии процесса производства и переработки молочной
продукции;
- организация проведения санитарно-ветеринарных экспертиз, других
испытаний и технического контроля: расходы, связанные с затратами на
организационные мероприятия, обеспечивающие проведение испытаний;
- наблюдение за качеством: расходы, связанные с затратами времени на
проведение проверок качества;
- аттестация качества продукции сторонними организациями: расходы,
связанные с оплатой услуг, предоставляемыми независимыми лабораториями,
оплатой стоимости проверок;
- техническое обслуживание и проверка оборудования, применяемого для
получения информации о качестве: затраты на техническое обслуживание и
проверку этого оборудования;
3. Затраты, вызванные внутренними причинами:
- отходы производства: потери, понесенные в процессе достижения
требуемого уровня качества;
- переделка: не относится к продукции стадии «заготовка»; расходы,
связанные с дополнительными затратами в процессе достижения требуемого
уровня качества или устранения ненадлежащего качества;
- расходы на материально-техническое обеспечение: расходы,
понесенные персоналом службы материально-технического обеспечения в
процессе работы с браком или продукцией неудовлетворительного качества,
включая расходы на ликвидацию отбракованной продукции и получением
соответствующих разрешений на это у поставщика;
4. Затраты, вызванные внешними причинами:
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 рекламации в процессе гарантийного срока хранения при соблюдении
условий хранения: расходы, связанные с непригодностью к употреблению продукции в процессе гарантийного срока хранения при
соблюдении условий хранения;
 юридическая ответственность за качество выпускаемой молочной продукции: финансовые потери, вызванные производством продукции
неудовлетворительного качества;
 возврат продукции: расходы, связанные с производством продукции
неудовлетворительного качества и ее возвратом.
Для формирования учетно-аналитической информации по затратам на
качество продукции необходимо организовать еѐ сбор следующим путем:
во-первых, потребуется внедрение документированной системы
менеджмента качества, тесно связанной с системой бухгалтерского учета,
содержащей ежемесячные или ежеквартальные данные по затратам на
качество;
во-вторых, необходима разработка форм регулярных отчетов о затратах
на обеспечение качества молочной продукции;
в-третьих, оценка деятельности молокоперерабатывающих предприятий
по итоговым финансовым показателям.
Данные бухгалтерских документов, содержащих сведения о затратах на
качество, необходимо отражать в соответствующей отчетности, в которой
следует предусмотреть информацию для целей анализа изменения расходов на
качество и установления их оптимального уровня, выявления тех мест
молокопроизводства, где необходимо усилить контроль, определения эффективности контроля бухгалтерского учета за затратами на качество,
разработки корректирующих мер с оценкой их результатов, а также
формирования самостоятельной информационной базы затрат на качество с
формированием отчета.
Таким образом, управление качеством молокопроизводства, на основе
аналитической группировки затрат на качество, обеспечивающее получение
характеризующих качество аналитических показателей в разрезе молочной
продукции и ответственных лиц, получит необходимую для него
информационно-аналитическую базу.
Тиванюк І.С., ст. викладач,
Євстафієва Т.В., Харченко Є.Є., студенти
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ
Прагнення вдосконалення системи управління та бухгалтерського обліку
сприяє дедалі частішому використанню послуг зовнішніх фахівців. Оскільки
законодавче регулювання цього питання потребує вдосконалення, основним
регулятором відносин між замовником та виконавцем послуг є договір.
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Від повноти, деталізації та правильності складення договору про надання
послуг із бухгалтерського обліку залежить якість та своєчасність наданих
зовнішнім фахівцем послуг. Важливо підкреслити, що до початку укладення
договору про надання послуг з бухгалтерського обліку (далі - договір)
необхідно дати відповідь на питання: з якою метою підприємство
використовуватиме послуги зовнішнього фахівця (скорочення витрат та коштів;
розподіл ризику; скорочення часу на ведення бухгалтерського обліку тощо) та
який ефект прагне отримати. Після отримання відповіді на ці питання можна
побудувати зміст договору так, щоб він дав максимум користі зацікавленим
сторонам.
Недосконалість нормативної бази в частині визначення структури та
основних положень договору про надання послуг із бухгалтерського обліку
сприяють виникненню негативних наслідків: укладення договору в довільній
формі; не передбачення в договорі всіх важливих моментів співпраці та умов
надання послуг; виникнення конфліктних ситуацій між керівництвом та
бухгалтером під час перевірок, а тим паче під час можливих судових
впроваджень; неотримання передбаченого результату від наданих послуг тощо.
Вагомість та недостатність практичної розробки питань удосконалення
договору про надання послуг з бухгалтерського обліку визначають наукове та
практичне значення дослідження.
В міжнародній практиці існує таке поняття як «аутсорсинг». У вікіпедії
зазначено, що «Аутсорсинг бухгалтерії є окремим випадком аутсорсингу
бізнес-процесів і одним із способів бухгалтерського забезпечення діяльності
підприємства. Передбачає винесення функцій, пов'язаних з організацією,
веденням бухгалтерського обліку і складанням звітності на підприємстві за
межі компанії, передачу їх для виконання аутсорсеру. На відміну від
бухгалтерських
послуг,
що
надаються
зовнішніми
виконавцями,
бухгалтерський аутсорсинг є формою взаємодії, при якій зовнішня компанія
включається в робочі бізнес-процеси компанії-замовника як цілісне
функціональне підрозділ, залишаючись при цьому організаційно і юридично
самостійним». На жаль в українському законодавстві відсутнє спеціальне
правове регулювання з цього питання, тому замовнику та виконавцю необхідно
вкрай уважно та в повному обсязі питання співпраці викладати в письмовому
договорі.
Загальні засади договірного регулювання і порядку укладання окремих
видів договорів розглядались в дисертаційних дослідженнях українських
вчених: О.М. Петрука (2000 р.), Н.В. Сєкіріної (2003 р.), К.В. Романчук (2005
р.), Н.В. Федькевич (2008 р.) та рядом інших науковців. Питанням аутсорсингу
присвячене дисертаційне дослідження російського вченого Д.В. Черемісіна
(2005 р.) та іншим. Наприклад О. Домашенко зазначає: «на практиці договір
про надання послуг часто замінюють іншим видом договору - договором
підряду. Справді, різницю між цими документами виявити нелегко. Головна їх
відмінність - результат діяльності за договором. У договорі підряду результат
виконаних робіт завжди має уречевлену форму, а в договорі про надання послуг
- нематеріальний зміст, оскільки послуги мають нематеріальний характер».
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Проаналізувавши праці цих вчених та враховуючи знайдені ними
недоліки, нами було складено перелік основних положень, які повинні бути в
договорі про надання послуг з бухгалтерського обліку.
1. Максимально деталізувати предмет договору (він не повинен містити
загальних формулювань), тобто закріпити конкретні функції бухгалтерського
обліку, що передаються аутсорсеру, обсяг і строки послуг, які надаються
виконавцем, уточнити, яка частина облікових робіт залишається у замовника.
Доцільно деталізацію предмета договору відобразити у додатку до договору.
2. Включити в текст договору усі суттєві умови даного виду договору,
тобто крім деталізованого предмета договору, порядку надання послуг, вказати
строк початку та закінчення надання послуг, а також ціну договору.
3. Розробити та затвердити графік документообороту, тобто які
документи коли, кому і ким передаються. Графік документообороту також
доцільно відобразити у додатку із зазначенням строків надання документів,
відповідальних виконавців і методів контролю, крім того, визначити порядок
звітності перед організацією-замовником.
4. Вказати програмне забезпечення, з використанням якого буде
здійснюватися надання бухгалтерських послуг.
5. Встановити відповідальність за порушення конфіденційності, за
своєчасність, повноту і якість виконаної роботи.
6. Визначити порядок відшкодування збитків (штрафних санкцій з боку
контролюючих органів), пов‘язаних з неправильним обчисленням податків або
із несвоєчасним поданням звітності, за рахунок аутсорсера.
7. Співставити вартості послуг, що надаються, їх обсягу, якості та
трудовитратам. В цій ситуації необхідно також з‘ясувати, що відноситься до
додаткових робіт (послуг) і не включається у вартість договору з надання
бухгалтерських послуг, а також уточнити їх вартість.
8. Забезпечити підписання договору належними посадовими особами з
боку замовника і з боку аутсорсера. Більшість ризиків, які містить передача
ведення бухгалтерського обліку за договором про надання бухгалтерських
послуг, можна уникнути, якщо грамотно скласти вказаний договір. До того ж
цей документ можна коригувати по узгодженню сторін із зміною умов
господарської діяльності.
Наприкінці хотілося б зазначити, що податкові органи нерідко з
пристрастю і підозрою відносяться до вказаних договірних відносин,
вимагаючи доказів економічної їх вигоди. Замовник, сплативши за договором
аутсорсингу за послуги з бухгалтерського обліку, повинен довести, що його
витрати економічно виправдані і пов‘язані з отриманням доходу, а не є
ухиленням від сплати податків. Тому, на нашу думку поява в Україні правового
інституту «аутсорсинг» надасть можливість і замовникам, і виконавцям
бухгалтерських послуг уникнути багатьох проблем.
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ОБЛІК СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ
АСПЕКТИ
На сучасному етапі розвитку економіки країни все більше наголошується
на соціальну складову відносин підприємств, називаючи ці відносини
соціально-економічними. Соціальна складова діяльності підприємств є
присутньою під час здійснення всіх видів діяльності на всіх стадіях і процесах,
що підтверджує складність процесу обліку і контролю соціальних витрат. Отже
забезпечення соціального захисту працівників формує соціальні витрати
підприємства. Проблема здійснення соціальних витрат пов‘язана насамперед із
соціальним захистом працівників за такими напрямами як соціальний захист
населення, соціальна відповідальність бізнесу, соціальне партнерство,
управління витратами підприємства, управління персоналом, соціологія та
економіка праці.
Соціальними витратами вважають вибуття різних видів економічних
ресурсів відповідно до законодавчих, соціально-економічних і моральнопсихологічних гарантій і спрямованих на задоволення соціальних потреб
фізичних чи юридичних осіб. Вони виступають у вигляді виплати грошових
винагород, додаткових виплат на забезпечення потреб персоналу, що
здійснюються у відповідності з діючими законами і тарифними угодами, або
добровільних соціальних виплат підприємства, так званого соціального пакету,
а також у вигляді благодійних внесків на фінансування різного роду соціальних
проектів .
Облік і аналіз соціальних витрат є напрямом дослідження О.І. Пацули,
Т.О. Стрибулевич, Г.Г. Фоменко, О.О. Яременко та інших. Враховуючи значну
наукову цінність досліджень, маємо на меті виокремити особливості соціальних
витрат та їхнього обліку у підприємствах аграрного сектора економіки України.
До того ж виникає необхідність виокремлення і дослідження соціальних
витрат як окремої облікової категорії враховуючи низку факторів. Так, має
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місце їхня принципова відмінність від інших витрат підприємств, зокрема
відсутня чітка законодавча регламентація значної частини соціальних витрат.
Переважно ця частина витрат є додатковими (добровільними) за класифікацією
О.І. Пацули [2, с.75], а до обов‘язкових зазвичай відносять витрати на
забезпечення соціальних виплат працівникам, які є законодавчо встановленими
(обов‗язкові соціальні виплати працівникам), витрати, у вигляді внесків на
загальнообов‘язкове
державне
соціальне
страхування,
витрати
на
удосконалення умов і охорону праці, інші витрати. Більшість додаткових
соціальних витрат визначають на підприємстві у межах соціальної політики
підприємства. Тому адміністрація підприємств має постійно оперувати
інформацією щодо здійснення, обліку, контролю і внутрішньої звітності таких
витрат для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень.
Метою здійснення будь-яких витрат має бути формування ефекту
(економічного, технологічного, інституціонального, екологічного тощо).
Метою здійснення соціальних витрат є отримання насамперед соціального
ефекту. Отже, здійснення соціальних витрат пов‘язано не лише із залученням
коштів, а також з отриманням таких вигід: зниження плинності кадрів і
залучення висококваліфікованого персоналу; збільшення продуктивності праці;
формування та розвиток продуктивних відносин із партнерами; збереження
постійних та завоювання нових клієнтів; покращення загального іміджу
підприємства [4, с.357].
Особливістю соціальної політики аграрних підприємств є те, що вона не
можу бути обмеженою лише соціальним захистом працівників і має включати
заходи, спрямовані на соціальний розвиток місцевості, де розташоване
підприємство, зокрема сільської. Отже соціальні витрати можуть бути
внутрішніми і зовнішніми.
Частину соціальних витрат включають у собівартість певної продукції
(товарів, робіт, послуг), а частину – відносять на витрати періоду і прямо
списують на фінансовий результат операційної діяльності [1, с. 426]. Крім того,
частина соціальної діяльності підприємства фінансується за рахунок чистого
прибутку підприємства.
Отже метою обліку і контролю соціальних витрат є визначення і
реалізація соціальної політики підприємства на підставі повної, достовірної,
об‘єктивної інформації щодо здійснення і дотримання законності здійснення
соціальних витрат.
Взагалі, на аграрних підприємствах України найпоширенішими
напрямами соціальних витрат є соціальні виплати працівникам, витрати на
соціальне страхування, зокрема відрахування на соціальні заходи та
удосконалення умов і охорони праці. На другому місці знаходяться витрати на
фінансування соціальних проектів. Третє місце посідають витрати на
організацію харчування на підприємстві. Найменш поширеними є витрати на
оплату дитячого садка для дітей працівників підприємства, витрати на навчання
працівників та їхніх дітей, витрати на утримання об‘єктів соціальної
інфраструктури підприємства та інші напрями здійснення соціальних витрат.
Обов‘язково здійснюють відрахування з заробітної плати працівників у
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випадках, передбачених законодавством (податок на доходи фізичних осіб,
утримання єдиного соціального внеску, а також утримання за рішенням суду на
користь юридичних та фізичних осіб), та утримання, які здійснюють за
ініціативою підприємства (для погашення витраченого і своєчасно не
повернутого авансу, виданого на службове відрядження або на господарські
потреби; при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству
тощо).
Основними додатковими соціальними витратами на аграрних
підприємствах є благодійна допомога продуктами харчування та коштами на
поховання, благодійна допомога продуктами харчування школі і дитячому
садочку для організації харчування та оздоровлення дітей; благодійна допомога
продуктами харчування пенсіонерам; благодійна допомога продуктами
харчування для вручення у вигляді преміювання; закупівля новорічних
подарунків дітям працівників; благодійний обід для людей похилого віку або на
день села тощо.
Додаткові соціальні витрати оформлюють документами з витрачання
матеріальних цінностей та грошових коштів на підставі наказу керівника
підприємства з урахуванням норм колективного договору підприємства та
виписки з протоколу засідання профспілкового комітету.
Як правило синтетичний облік обов‘язкових соціальних витрат ведуть на
рахунках 65 «Розрахунки за страхуванням» і 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам», додаткових соціальних витрат – на рахунку 949 «Інші витрати
операційної діяльності». У фінансовій звітності підприємств обов‘язкові
соціальні витрати знаходять своє відображення у частині витрат на оплату
праці і відрахувань на соціальні заходи у формах фінансової звітності №1
«Баланс (Звіт про фінансовий стан)», №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт
про сукупний дохід)», №3 «Звіт про рух грошових коштів», а додаткові
соціальні витрати відображають у складі інших операційних витрат у формі
фінансової звітності №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)» та у примітках до фінансової звітності без деталізації.
Підсумовуючи вищезазначене зауважимо на практичній необхідності і
доцільності забезпечення аналітичності обліку соціальних витрат підприємств
за їхніми видами та джерелами їхнього здійснення. Така інформація є
підставою для формування внутрішньої звітності за напрямами соціальної
політики у розрізі видів обов‘язкових і додаткових, внутрішніх і зовнішніх
соціальних витрат, а також у розрізі напрямів використання доходу і прибутку
підприємства. Внутрішня звітність підприємств не є регламентованою на
законодавчому рівні і має призначення інформаційного забезпечення
керівництва для прийняття управлінських рішень, здійснення планування,
забезпечення контролю. Отже аналітичність обліку, внутрішня звітність
соціальних витрат мають підвищити ефективність контролю соціальних витрат,
який є необхідним для оцінки виконання та забезпечення насамперед
соціальних гарантій держави, а також дотримання суб‘єктами господарювання
законодавчо встановлених норм соціального забезпечення.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
Виникнення та розповсюдження технологічних інновацій уже близько
250 років керують та визначають темпи економічного розвитку в світовому
економічному просторі. Технологічне новаторство проходить шлях від
наукового дослідження до визнання комерційного застосування нової
технології. Хоча стратегічні технології здатні трансформувати ринкову
економіку, проте їх цінність спочатку не зовсім відома та розкривається в
процесі використання. Таким чином розвиток передових інновацій галузі
залежить від наявності фінансових ресурсів, витрати яких ще не гарантують
отримання економічної вигоди. Впроваджуючи інновації вітчизняні
підприємства обирають шлях змін та перетворень.
Реалізація технологічних інновацій несе за собою витрачання достатньо
великих коштів, тому плануючи інноваційну діяльність необхідно
співставлення прогнозованих економічних вигод з понесеними витратами,
строки погашення вартості інновацій, термін впровадження та життя
інноваційної технології з тенденціями і запитами ринку.
Потрібно зазначити, що до технологічних інновацій (нововведень)
відносяться зміни, пов'язані з виробництвом технологічно нової продукції і
впровадженням нових технологічних процесів або значним удосконаленням
продукції і технологічних процесів. Продукція і технологічні процеси повинні
бути новими (або значно удосконаленими) для підприємства, а також для
України [1].
Нова прогресивна технологія виробництва створює більш досконало
продукцію або вдосконалює існуючу із застосуванням науково-технічної бази,
нових матеріальних ресурсів, що є неможливим при використанні старої
(традиційної) технології. Технологічні інновації загалом впливають і на
організаційно-управлінську структуру – організація стає більш гнучкою,
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використовуються нові методи управління підприємством, уможливлюється
новий підбір кадрів готових до змін.
Для ефективного управління інноваційними процесами на підприємстві
необхідна налагоджена система отримання облікової інформації, яка б
піддавалася подальшому ґрунтовному аналізу та оцінюванню інноваційної
діяльності. Сьогодні в обліку інформація про витрати не відображається в
систематизованому вигляді. Технологічний процес управління складається з
ряду послідовних дій , тобто етапів, кульмінацією яких є ухвалення рішення ,
що базується на обліково-аналітичній інформації [2].
Підвищення техніко-технологічного рівня виробництва потребує значних
капіталовкладень, тому здійснення інвестицій у цьому напрямку проходить
після прийняття виважених управлінських рішень. Прийняття таких рішень
може відбуватися після аналізу та співставлення даних облікової інформації.
Проте прийняття таких рішень ускладнюється способом ведення аналітичного
обліку. Відсутність методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат
інноваційної діяльності призвела до розпорошеності витрат по освоєнню нової
продукції на різних рахунках витрат, що ускладнює визначення собівартості
кожного етапу робіт і формування загальної суми цих витрат.
Відповідно до чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку,
інноваційні витрати в системі обліку зосереджені так [3]:
 певна частина витрат конструкторської та технологічної служб,
пов'язана із власне інноваційною діяльністю, нівелюються з витратами на
поточне забезпечення виробництва серійної-масової продукції, не кажучи вже
про те, що їх загальні витрати обліковуються в складі адміністративних витрат
підприємства, що об'єднують принципово різні напрями діяльності - від
будівництва і експлуатації споруд у капітальному будівництві й утримання
складів матеріальних запасі в до рішення екологічних завдань;

витрати на розробку технічної документації нового виробу
обліковуються з складі витрат на дослідження і розробки, що входять, у свою
чергу, до інших витрат операційної діяльності та до витрат майбутніх періодів.
Отже, до собівартості нового виробу їх не включають, Витрати ж на
виготовлення і випробування дослідних зразків входять до витрат майбутніх
періодів;

витрати на створення інноваційних продуктів у вигляді
нематеріальних активів, наприклад комп'ютерних програм, робочих інструкцій,
що становлять, частину загальної технічної документації нового виробу,
включається до первісної вартості.
Виникнення ряду недоліків, а також недостатньої організаційної
можливості проведення аналітичних підрахунків на етапі планування та
реалізації технологічних інновацій спонукає до створення узагальнюючої схеми
аналізу інноваційної діяльності.
Відтак, оцінка реалізації інноваційної діяльності проводиться на основі
комплексного аналізу показників, що характеризують виробництво, науководослідні, кадрові, маркетингові, соціальні та екологічні показники. Це
обумовлено тим, що для створення, впровадження та використання інновацій,
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як правило, залучене широке коло учасників у порівнянні з звичайною
діяльністю підприємства. В інноваційному процесі задіяні інвестори, науководослідні, дослідно-конструкторські та проектні організації, заводи-виробники
продукції та споживачі. Для опису реального становища підприємства
характерним є існування одночасно різнорідної інформації: значень параметрів,
припустимих інтервалів їх змін, статистичних законів розподілу для окремих
величин, лінгвістичних критеріїв та їх обмежень поєднання яких в одній
аналітичній системі буде розглянуто в подальших наукових дослідженнях.
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
На сьогоднішній день проблема управління дебіторською заборгованістю
постає особливо гостро. Це пов‘язано із несвоєчасним поверненням платежів,
повернення боргів у повному обсязі, виникнення сумнівних боргів, і як
наслідок реального банкрутства підприємства-кредитора. Тому важливим
завданням управління фінансами на підприємстві є ефективне управління
товарною дебіторською заборгованістю, яке має бути спрямоване на
оптимізацію загального її розміру, забезпечення своєчасної інкасації боргу, а
також, за потреби, на реструктуризацію дебіторської заборгованості та її
рефінансування.
Дебіторська заборгованість, як відомо, є складовою оборотного капіталу i
представляє собою вимоги дo фізичних чи юридичних осіб щодо оплати
товарів, продукції, пocлуг. Збільшення дебіторської заборгованості означає
вилучення коштів з обороту, що, у свою чергу, вимагає додаткового
фінансування. Найбільш питому вагу займає дебіторська заборгованість за
відвантажену продукцію. Тому управління дебіторською заборгованістю на
підприємстві, у першу чергу, пов‘язано з оптимізацією і забезпеченням
інкасації дебіторської заборгованості пo розрахунках за реалізовану продукцію.
У політиці управління дебіторською заборгованістю одним із головних
етапів розглядають процес її реструктуризації. Необхідність реструктуризації
дебіторської заборгованості може виникнути не лише у разі проведення
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внутрішньої фінансової санації підприємства-постачальника в час загрози
банкрутства, а й при виявленні симптомів легкої кризи, пов‘язаної зі зниженням
рівня абсолютної платоспроможності, виникненням постійної потреби у
залученні додаткових позикових коштів для здійснення поточних платежів. Хоч
сьогодні термін «реструктуризація» став чи не найпопулярнішим в
українському економічному лексиконі, необхідно дати роз‘яснення з приводу
його застосування щодо товарної дебіторської заборгованості.
Необхідно зауважити, що реструктуризація дебіторської заборгованості
застосовується переважно до такого її виду як заборгованість за товари, роботи
і послуги.
Реструктуризація дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги
(товарної дебіторської заборгованості) є складовою процесу реструктуризації
активів і може розглядатися як сукупність заходів, спрямованих на підвищення
рівня її ліквідності та прибутковості. Достатній рівень ліквідності даного виду
дебіторської заборгованості характеризується можливістю своєчасної
(відповідно до термінів кредитної угоди) або дострокової трансформації у
грошову форму без значних фінансових втрат. Підвищення рівня прибутковості
товарної дебіторської заборгованості пов‘язане із забезпеченням зростання
доходів (збільшення обсягів реалізації, підвищення ціни реалізації, стягнення
штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки) та зменшенням відносних витрат
з її обслуговування.
Процес реструктуризації відрізняється від політики управління
дебіторською заборгованістю непостійністю, необов‘язковістю, але чіткою
цілеспрямованістю.
Проведення роботи з реструктуризації заборгованості потребує чітко
визначеної послідовності дій (етапів реструктуризації). Доведення до підлеглих
прийнятих управлінських рішень щодо обсягу та структури дебіторської
заборгованості за товари (роботи, послуги) повинно супроводжуватися
встановленням кінцевих результатів у кількісному вимірі, тобто цілей, яких
необхідно досягти після завершення процесу реструктуризації дебіторської
заборгованості. Такими цілями можна вважати: підвищення рівня абсолютної
платоспроможності; термінове залучення коштів для інвестиційних потреб;
підвищення рівня надійності товарної дебіторської заборгованості тощо.
Процес реструктуризації проходить поетапно (рис. 1).
З огляду на бухгалтерський облік, як важливої інформаційної системи
підприємства для проведення будь яких оцінок, на нашу думку, заслуговують
особливої уваги другий і третій етапи цього процесу. Оскільки ці етапи
пов‘язані з призначенням відповідальної особи або центрів відповідальності для
проведення аналізу товарної дебіторської заборгованості, виваженість
прийняття управлінських рішень в багато чому залежить від компетентності
фахівців. Відповідальна особа повинна мати безпосередній зв‘язок із
фінансовою роботою на підприємстві, а члени команди спеціалістів можуть
належати й до інших підрозділів, крім фінансового (наприклад: відділ збуту,
бухгалтерії). До команди на тимчасових засадах можуть залучатися зовнішні
консультанти, які привносять свій досвід у здійснення реструктуризації
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товарної дебіторської заборгованості. Але тоді виникає питання: де брати
конкретні дані для аналізу можливих ризиків?
Реструктуризація товарної дебіторської заборгованості

1 етап – визначення мети процесу реструктуризації

2 етап – встановлення відповідальної особи або підрозділу

3 етап – проведення повного аналізу товарної дебіторської
заборгованості
4 етап – розробка комплексу заходів, щодо підвищення ліквідності
товарної дебіторської заборгованості:
1) вибір та оцінка можливих форм рефінансування;
2) розробка плану – графіку рефінансування дебіторської
заборгованості підвищення прибутковості заборгованості;
3) розробка оптимальної кредитної політики

Рис. 1 Етапи реструктуризації товарної дебіторської заборгованості
Якщо у старій формі балансу хоча б можна було почати з даних про
сумнівність товарної дебіторської заборгованості, то в новій фінансовій
звітності, а саме Формі №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) - Додаток 1 до
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальної
вимоги до фінансової звітності», нажаль такі ризики неможливо простежити, а
тому постає питання про додаткові розшифровки. Кожне підприємство саме
повинно вирішувати питання про конкретику цієї роботи.
Відповідно до процесу реструктуризації дебіторської заборгованості
головними результатом має бути аналіз, що ґрунтується на якісних
бухгалтерських даних. Адже, через управління дебіторською заборгованістю
можна впливати на обсяг прибутку підприємства, його ліквідність та
платоспроможність, а відповідно і на ризики, що з ними пов‘язані.
Література
1. Бабаєв, В. Ю. Управління дебіторською заборгованістю підприємства / В. Ю.
Бабаєв, Гальченко І. О. // Теорія та практика державного управління. – 2011.
2. Лищенко, О. Г. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління
підприємством [Текст] / О. Г. Лищенко, Г. М. Бескота //
Держава і регіони:
журнал.—Запоріжжя: Гуманіст. Ун-т «Запоріз. ін-т
3. держ. та муніцип. упр.», 2009.
4. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» у редакції наказу Мінфіну від 07.02.2013 № 73.
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5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: затв.
Наказом Міністерства Фінансів України від 08.10.1999р. № 237 зі змінами і
доповненнями
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
–
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu10/ –
10.11.2012 - Назва з екрана.
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СЕКЦІЯ 6. Оподаткування та бюджетна система
Азимов Б.Ф., к.э.н., доцент;
Гафарова Д.Т., старший преподаватель
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Узбекистан
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА РЕСУРСНЫХ НАЛОГОВ
В связи с активно протекающими процессами глобализации мировой
экономики в настоящее время особое внимание уделяется вопросам теории и
практики налогообложения, что влечет за собой потребность в новых
разработках в области совершенствования налогового механизма. Налоговый
механизм является более эффективным и влиятельным среди методов
регулирования деятельности субъектов предпринимательства. Элементы
регулирующего налогового механизма влияют на развитие приоритетных
направлений предпринимательской деятельности, отраслей и сфер экономики,
регулируют доходы юридических и физических лиц, могут сглаживать
диспропорции социального положения отдельных слоев населения, принуждать
к бережному отношению к ресурсам и имуществу со стороны их пользователей.
В налоговой практике имеется большой опыт ориентации предприятий к
эффективному использованию ресурсов посредством ресурсных налогов.
Юридические лица по отдельным статьям налогового законодательства
Узбекистана оплачивают ресурсные и имущественные налоги, такие как: налог
на имущество юридических лиц; земельный налог; налог за пользования
недрами; экологический налог; другие [1, с. 578-590, с. 604-607].
Налоги на ресурсы являются важным источником формирования
доходной части государственного бюджета, по данным Государственного
Налогового Комитета Республики они составляют больше, чем 10 % доходной
части бюджета в последующие 3 года.
Важно отметить, что ресурсные и имущественные налоги, особенно в
условиях трансформации экономики, являются не только источником
формирования доходов государственного бюджета, но и экономическим
рычагом бережного отношения к природным ресурсам, внедрения
экологически чистых технологий. Все эти факты в совокупности
предопределяют необходимость рассмотрения этих вопросов и на
микроэкономическом уровне. При изучении влияния налога на имущество на
деятельность предприятий Бухарской области выяснилось, что в структуре
общих расходов они составляют от 0,50 % до 0,70 % в зависимости от
рентабельности промышленных предприятий [2, с. 22-24]. Хотелось бы
обратить внимание на некоторые проблемы связанные с механизмом ресурсных
налогов юридических лиц:
Анализ показывает очень низкий уровень использования налоговых
льгот по налогу на имущество. По нашему мнению, эта проблема является
последствием двух взаимосвязанных недостатков. Первый – законодательные
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акты, предусматривающие налоговые привилегии по данному налогу не
соответствуют реальным ситуациям. Число социально направленных льгот
намного опережает льготы, гарантирующие стабильное развитие хозяйственной
деятельности. Второй – почти по всем предприятиям пищевой
промышленности Бухарского региона практика налогового планирования и
менеджмента ведѐтся не должным образом, вследствие которого предприятия
попадают под сравнительно высокое бремя налогов.
По нашему мнению, льготы (так называемые «налоговые каникулы»)
вызывают пассивность и не дают гарантию активизации деятельности
предприятий. Мы убеждены, что эту проблему можно решить, или хотя бы
смягчить, продлением условного периода, который устанавливается на один
следующий год после окончания срока льготы.
Ставка налога на имущество юридических лиц недостаточно
дифференцирована. Особенно эта дифференциация не принуждает (или не
стимулирует) предприятия к эффективному использованию имущества и к
рациональному построению структуры капитала. Как известно, наивысшая
доля активной части основных средств гарантирует стабильное развитие
предприятий в будущем. По нашему мнению, целесообразно было бы
установить ставки налога на имущество юридических лиц дифференцированно
для активной и пассивной части основных средств, например, к среднегодовой
остаточной стоимости машин и оборудования (активная часть основных
средств) 1 %, т.е. ниже, чем установленные ставки, а к среднегодовой
остаточной стоимости пассивной части основных средств- по ставке 5-6 %.
Надеемся, что предлагаемые нами меры, при их внедрении на практике
могут повысить заинтересованность и ответственность за пользование
ресурсами и имуществом субъектами рынка.
Литература
1. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан, Т., 2008. - 690 с.
2. Статистический сборник «Основные показатели социально-экономического развития
Бухарского региона за 2012 год», Б., 2013. - 95 с.

Васькевич Г.В.
студентка
Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь
ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ
ЗДІЙСНЕННЯ
На сучасному етапі розвитку економіки України, з метою досягнення
більшої результативності податкового регулювання, доцільними є постановка і
вирішення завдань оптимізації чинної системи оподаткування та створення на
цій основі відповідної сучасним економічним умовам методології та єдиної
методики обчислення і сплати податків.
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Проблеми оптимізації оподаткування є актуальними для вітчизняних
підприємств та розглядаються багатьма вченими. Сучасні наукові підходи до
сутності оподаткування та його оптимального механізму функціонування а
також проблеми оптимізації оподаткування висвітлюються в наукових
дослідженнях відомих українських вчених економістів і юристів: М.Азарова,
В.Андрущенка, Г.Беха, О.Василика, О.Гаврилюка, М.Дем‘яненка, О.Дмитрика,
А.Дриги, Д.Кобильніка А.Крисоватого, Ф.Кізими, М.Кучерявенка, І.Луніної, М.
Мацелик
С.Онишко,
В.Опаріна,
П.Пацурківського,
М.Петренка,
А.Соколовської, В.Суторміної, Л.Тарангул, О.Тимченко, В.Федосова, та інших.
Науковець М.О.Мацелик ототожнює мінімізацію та оптимізацію
податків, зазначаючи, що «Податкова оптимізація (мінімізація) – це
цілеспрямовані дії платника податків, які дозволяють йому уникнути або
зменшити свої обов‘язкові платежі до державного бюджету» [1, c.39]. Тобто,
учений надає і оптимізації, і мінімізації негативного змісту, об‘єднуючи в
цьому понятті і навмисні, і ненавмисні дії платника щодо зменшення
податкових зобов‘язань.
К.Петросянц зазначає, що застосування терміну оптимізація означає
«вибір у рамках податкового планування такого варіанта організації та ведення
господарської діяльності (з безлічі альтернатив), який забезпечує найкращий
кінцевий фінансовий результат за рахунок раціональної податкової політики
підприємства та ефективного використання податкових інструментів у рамках
чинного законодавства [2, c.8].
З точки зору вітчизняних науковців В.С. Альошкіна та М.В. Баланюк,
оптимізація оподаткування може реалізовуватися з використанням одного із
трьох можливих варіантів розвитку: перенесення термінів виникнення
податкових зобов‘язань на інші періоди; передання податкових зобов‘язань
іншим особам; зменшення податкових зобов‘язань (шляхом переносу бази
оподаткування, зменшення бази оподаткування) [3].
Як зазначає Мишкін Б.С., податкова оптимізація (легальне зменшення
податків) – це зменшення розміру податкових зобов‘язань шляхом
цілеспрямованих правомірних дій платників податків, що включають повне
використання всіх передбачених законодавством пільг, інших законних
прийомів і засобів, з урахуванням інтересів держави. [4, с.68]. Інші автори
стверджують, що оптимізація оподаткування є проявом норми закону про
конфлікт інтересів, за якою всі суперечності актів законодавства про податки
мають тлумачитися на користь платника. [5].
Податкова оптимізація включає сукупність методів та засобів, які
забезпечують найбільш ефективне використання фінансових ресурсів суб‘єктів
господарювання, які знаходяться в їхньому розпорядженні. Вважаємо, що для
проведення податкової оптимізації варто дотримуватися певних принципів:
- законності проведених операцій – способи оптимізації податків не
повинні суперечити чинному податковому законодавству;
- обачності – оптимізація має ґрунтуватися на логічному використанні
недоліків у законодавстві, а не на створенні штучних схем заниження
податків;
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- послідовності – обрані інструменти податкового планування повинні
формувати схему оптимізації, притаманну конкретному підприємству, що
ґрунтується на дотриманні його типових господарських операцій;
- поміркованості – отримання максимальної вигоди з мінімальними
витратами за дотримання законності нарахування і сплати податків;
- ефективності – витрати на проведення заходів щодо оптимізації
податкового планування не повинні перевищувати отриману економію
від мінімізації оподаткування [6, c.470].
В основу багатогранного механізму податкової оптимізації закладено
розуміння власником або уповноваженим ним органом адміністративної та
кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків і, як наслідок,
заперечення незаконних методів податкової оптимізації. У класичному
розумінні, основними напрямами оптимізації оподаткування є:
- використання «пропусків» законодавства;
- застосування податкових пільг;
- формування адекватної облікової політики;
- використання офшорів;
- застосування пільг для підприємств;
- професійне укладання договорів;
- застосування «потрібної» норми чинного законодавства;
- «правильна поведінка» щодо контрольних державних органів;
- інші фактори (заміна зобов‘язань, давальницька переробка, використання
судової практики тощо) [8, c.43].
Таким чином, оптимізація оподаткування - це організаційні заходи в
рамках чинного законодавства, пов'язані з вибором часу, місця та видів
діяльності, створенням і супроводом найбільш ефективних схем та договірних
взаємин, з метою збільшення грошових потоків компанії за рахунок мінімізації
податкових платежів. Оптимізація оподаткування передбачає: мінімізацію
податкових виплат (у довгостроковому і короткостроковому періоді при будьякому обсязі діяльності) та недопущення штрафних санкцій з боку фіскальних
органів, що досягається правильністю нарахування і своєчасністю сплати
податків, що нерозривно пов'язано з податковим плануванням
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Бабенко Л. В., к.е.н., доцент,
Єврейнова В. В., магістрант
Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ,
СУТНІСТЬ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД МИТНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ
У зв‘язку зі вступом України до Світової організації торгівлі сьогодні
набуває особливої гостроти розгляд особливостей митного оподаткування, яке є
важливим економічним регулятором зовнішньоекономічної діяльності.
Сучасний підхід до організації зовнішньоекономічної діяльності все більше
уваги надає економічним інструментам регулювання даного виду
господарських стосунків країни, основними з яких є митні платежі. Майбутнє
української економіки, її здатність забезпечити прийнятні та стабільні темпи
зростання значною мірою залежить від ефективності функціонування митнотарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій, досконалості його
механізму.
Митні платежі включають мито, акцизний податок, податок на додану
вартість та інші платежі [1].
На етапі трансформування економічних відносин домінує захисна
функція митних платежів, але в міру формування ринкової моделі
господарювання митні платежі стають важливими фінансовими інструментами
регулювання економіки. Слід зазначити, що митні платежі є непрямими
податками на споживання, так як сума коштів, яка сплачується під час ввезення
товарів на митну територію України, потім включається імпортером у ціну, за
якою відбувається їх продаж на території України, тобто сплачується
споживачами під час здійснення операцій з придбання ними таких товарів для
власного споживання.
Понад 96 % ставок Митного тарифу України, систематизованого згідно з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТЗЕД), є адвалерними (тобто ставки встановлені у відсотках до митної
вартості товарів). Таким чином, головним фактором, що впливає на платежі,
справляння яких забезпечується митними органами, є вартісні показники
імпортних операцій.
Аналізуючи структуру податків і зборів, справляння яких забезпечено
митними органами, протягом останніх років необхідно зазначити, що 99 %
загальної суми митних платежів становлять ввізне мито, акцизний податок та
податок на додану вартість (ПДВ).
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ПДВ часто називають ―європейським податком‖, підкреслюючи вагоме
значення у встановленні та розвитку європейського інтеграційного процесу.
Ставки податку на додану вартість у різних країнах досить відрізняються між
собою і залежать від загального економічного стану країни та її економічної
політики. Слід зазначити, що Податковим кодексом України встановлено дві
ставки ПДВ – 17 % (до 31 грудня 2013 р. – 20 %) та 0 % [2].
Як підкреслюють експерти, у більшості європейських країн, як і в
Україні, ПДВ формує половину податкових надходжень до держбюджету та
виконує функцію стримування імпорту певних груп товарів на митну територію
країн. Разом з тим, податкові системи інших країн не створюють перешкод для
надходження імпортних товарів, серед яких можна визначити Японію, де діє
система податкових пільг для імпортерів, наприклад, податковий кредит у
розмірі 5 % від обсягу імпорту або взагалі звільнення від оподаткування
великого переліку імпортних товарів, що складає у кінцевому підсумку до 25%
загального обсягу імпорту [4, с. 6].
У таких країнах, як Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Данія,
Фінляндія та інших, встановлена єдина ставка податку на додану вартість,
величина якої коливається від 3 до 28%. Найнижчі ставки застосовуються в
Японії – 3%, Панамі – 5%, у багатьох країнах Латинської Америки – 6-7%, у
Канаді – 9%, а найвищі у Болгарії – 20, Чехії, Словаччини та Норвегії – 23%,
Данії – 25%. У багатьох країнах існує кілька ставок податку на додану вартість.
У Німеччині та Нідерландах, наприклад, їх дві, у Ізраїлі, Австрії та Іспанії –
три, у Греції, Італії, Румунії – чотири, у Кенії, Марокко та Туреччині – п‘ять, у
Бельгії – шість. У розвинених країнах Європейського Союзу з метою захисту
малозабезпечених громадян прийнято стандартну ставку на більшість товарів і
дещо нижчу на основні продукти харчування, книги та ліки.
Важливим аргументом, на користь застосування акцизного податку, в
податкових системах розвинених країн світу, можна вважати можливість
регулювання за допомогою диференціації ставок рівня рентабельності
підакцизних товарів та врахування змін, які очікуються на споживчому ринку
внаслідок введення чи підвищення ставок цього податку. Наявність властивих
акцизному податку позитивних ознак зумовлює досить чільне його місце в
податкових системах розвинених країн світу, досвід яких є корисним для
України, особливо зважаючи на обраний нею курс на гармонізацію з
податковою системою країн Європейського Союзу. В окремих країнах
надходження від акцизних зборів є вагомою статтею бюджетних доходів. У
Польщі, Чехії та Угорщині надходження від акцизного податку становлять 10—
15 % усіх податкових надходжень, в Канаді — 9,9%, в Японії — 7,3%, у США
— 6,8 %, в Україні – 4,1% [3].
У промислово розвинутих країнах мито виконує перш за все регулюючу
функцію, а не фіскальну, і надходження від справляння ввізного мита
складають не більше 0,3% ВВП, на відміну від України, органи Міністерства
доходів і зборів якої відіграє важливу роль в процесі наповнення державного
бюджету. Перетворення митних органів України у фіскальні зменшує
можливості реалізації інших їх функцій та створює перешкоди для
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міжнародного співробітництва та ефективної боротьби з митними
правопорушеннями. Як наслідок, збільшуються масштаби ухилення від сплати
податків,
зменшується
конкурентоспроможність
вітчизняного
товаровиробника, не приділяється належної уваги розвитку співробітництва на
міжнародній арені тощо [5, с. 95]. Для реалізації намагань України
інтегруватися до Європейського Союзу та посилити співпрацю з провідними
світовими економічними організаціями, слід аналогічно до країн Центральної
Європи, які вже пройшли цей шлях, вносити зміни у національне законодавство
та використовувати лише ті інструменти митно-тарифного регулювання, які не
лише не суперечать принципам СОТ та ЄС, але і здатні захистити економічні
інтереси України. Тобто слід взяти на озброєння досвід країн, які нещодавно
приєдналися до ЄС, а саме поступово зменшувати митні ставки відповідно до
домовленостей із СОТ, при цьому не відмовляючись від захисту вразливих
галузей економіки (АПК, машинобудування, харчова промисловість), а також
продовжити подальше впровадження системи аналізу ризиків та пост-аудиту
для запобігання митним правопорушенням.
Отже, митні платежі є одним із найпоширеніших регуляторів
міжнародних економічних відносин, за допомогою якого більшість країн світу
вирішують низку завдань, основними з яких є: захист економіки країни від
негативного впливу іноземної конкуренції; забезпечення умов для ефективної
інтеграції країни до світового економічного простору; створення умов для
прогресивних змін у структурі виробництва і споживання товарів;
раціоналізація товарної структури вивезення і ввезення товарів.
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ
У сучасному світі наявність зовнішньої заборгованості країн є звичайним
та необхідним явищем. Нераціональне вкладення залучених коштів може
призвести до поступового збільшення зовнішнього боргу, в результаті чого
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необхідним є більше витрачання коштів на його обслуговування, залучення
нових коштів. Ці явища породжують нові проблеми та, взагалі, до фінансової
кризи країни. Тому в умовах зростаючого зовнішнього боргу України дана тема
дослідження є актуальною.
Сутність та проблеми зовнішнього державного боргу аналізували багато
зарубіжних та вітчизняних вчених. Серед зарубіжних найбільш відомими є
дослідження Дж. Кейнса, П. Кругмана, Р. Барро, П. Харрода, А. Сміта, А.
Лернера, Р. Масгрейва, К. Макконнелла, С. Брю та інших. Різні проблеми
зовнішнього державного боргу проаналізовано в роботах українських вчених:
В.В. Козюка, В.А. Андрушенка, О.І. Барановського, З.О. Лютого, О.В.
Плотнікова, Н.В. Зражевської, Я.В. Онищук, Ю.К. Алексеєва та інших. Проте,
слід відмітити, що існує потреба в подальшому дослідженні даної теми, так як
через подальший розвиток глобалізаційних процесів з‘являються нові проблеми
у цій сфері, а також нові методи ефективного управління зовнішнім державним
боргом, метою якого має бути ефективне використання залучених коштів.
Метою даного дослідження є визначення сутності зовнішнього
державного боргу та його аналіз в Україні.
Зовнішній державний борг - це борг уряду іноземним державам,
організаціям і особам. Він лягає тягарем на країну, оскільки вона змушена
віддавати товари й послуги в рахунок оплати відсотків і погашення боргу. Крім
того, нерідко кредит надають позичальнику за умови внесення певних коректив
в його економічну політику.
Проаналізуємо зовнішній борг України. Для цього слід оцінити динаміку
обсягів складових зовнішнього боргу України за типом кредитора та за типом
боргового зобов'язання, а також відповідно розглянути його структуру.
Обсяги зовнішньої заборгованості України зростає. У 2011 році вона
складала 195806,43 млн. грн., у 2012 році вона збільшилась на 13112,51 млн.
грн. (або 6,70 %) та становила 208918,94 млн. грн.
Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових
організацій за розглянутий період зменшилась на 4247,20 млн. грн. (або 5,04
%), у 2011 році вона складала 84344,40 млн. грн., у 2012 році - 80097,20 млн.
грн. Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних
держав досить значно зменшилась на 1621,44 млн. грн. (або 15,12 %), у 2011
році вона складала 10720,94 млн. грн., у 2012 році - 9099,50 млн. грн.
Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків
зменшилась на 15979,59 млн. грн. (або 99,99 %, тобто була майже повністю
виплачена), у 2011 році вона складала 15980,13 млн. грн., у 2012 році - 0,54
млн. грн. Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій значно
збільшилась – на 34960,73 млн. грн. (або 41,25 %), у 2011 році вона складала
84760,96 млн. грн., у 2012 році - 119721,69 млн. грн.
Продовжимо аналіз обсягів зовнішнього боргу України за типом
боргового зобов'язання. Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями за
розглянутий період збільшилась на 27328,70 млн. грн. (або 25,75 %), у 2011
році вона складала 106121,60 млн. грн., у 2012 році - 133450,30 млн. грн.
Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями також зросла – на
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1741,14 млн. грн. (або 2,97 %), у 2011 році вона складала 58642,01 млн. грн., у
2012 році - 60383,15 млн. грн. Заборгованість за короткостроковими
зобов'язаннями і векселями у 2012 році була повністю виплачена на 15979,60
млн. грн. Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями зросла на 22,27
млн. грн. (або 0,15 %), у 2011 році вона складала 15063,22 млн. грн., у 2012 році
- 15085,49 млн. грн.
Далі проаналізуємо структуру зовнішнього боргу України за типом
кредитора. Питома вага заборгованості за позиками, одержаними від
міжнародних фінансових організацій за розглянутий період зменшилась на 4,74
% (відносне відхилення складає 11 %), у 2011 році вона складала 43,08 %, у
2012 році – 38,34 %. Питома вага заборгованості за позиками, одержаними від
органів управління іноземних держав зменшилась на 1,12 % (відносне
відхилення складає 20,45 %), у 2011 році вона складала 5,48 %, у 2012 році –
4,36 %. Питома вага заборгованості за позиками, одержаними від іноземних
комерційних банків зменшилась через повну виплату – на 8,16 %. Питома вага
зовнішньої заборгованості, не віднесеної до інших категорій збільшилась на
14,02 % (відносне відхилення складає 32,38 %), у 2011 році вона складала 43,29
%, у 2012 році – 57,31 %.
Далі проаналізуємо структуру зовнішнього боргу України за типом
боргового зобов'язання. Питома вага заборгованості за довгостроковими
зобов'язаннями за розглянутий період збільшилась на 9,68 % (відносне
відхилення складає 17,86 %), у 2011 році вона складала 54,20 %, у 2012 році –
63,88 %. Питома вага заборгованості за середньостроковими зобов'язаннями
збільшилась на 1,05 % (відносне відхилення складає 3,49 %), у 2011 році вона
складала 29,95 %, у 2012 році – 28,90 %. Питома вага заборгованості за
короткостроковими зобов'язаннями і векселями зменшилась на 8,16 %
(відносне відхилення складає 100 %). Питома вага заборгованості за іншими
зовнішніми зобов'язаннями зменшилась на 0,47 % (відносне відхилення складає
6,14 %), у 2011 році вона складала 7,69 %, у 2012 році – 7,22 %.
Також слід додати аналіз обсягів гарантованого державою зовнішнього
боргу. Взагалі, зовнішній гарантований державою борг України у 2011 році
складав 103607,49 млн. грн., у 2012 році зменшився на 35281,95 млн. грн. (або
на 34,05 %) та складав 68325,54 млн. грн.
Обсяги гарантованої державою заборгованості за позиками, наданими
міжнародними організаціями економічного розвитку зменшились на 20974,95
млн. грн. (або на 34,09 %), у 2011 році складали 61533,60 млн. грн., у 2012 році
- 40558,65 млн. грн. Заборгованість за позиками, наданими закордонними
органами управління збільшилась на 461,32 млн. грн. (або 30,29 %), у 2011 році
складала 1522,80 млн. грн., у 2012 році - 1984,12 млн. грн. Заборгованість за
позиками, наданими іноземними комерційними банками збільшилась на
13155,23 млн. грн. (або 104,18 %), у 2011 році складала 12627,54 млн. грн., у
2012 році - 25782,77 млн. грн. Заборгованість, не віднесена до інших категорій
збільшилась на 3845,46 млн. грн. (або 13,77 %), у 2011 році складала 27923,55
млн. грн., у 2012 році - 31769,01 млн. грн. [4].
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Для ведення ефективної боргової політики необхідною умовою є
стабільність фінансової системи держави. Водночас цьому перешкоджають:
недосконалість законодавчої бази, значний обсяг державного боргу та його
постійне збільшення, механізм реструктуризації боргу і його обслуговування.
За такої ситуації для ефективного управління зовнішнім державним
боргом України необхідно наступне: налагодження повного обліку умовних
боргових зобов‘язань та запровадження системи управління, спрямованої на
попередження ризиків та створення державних фінансових резервів необхідних
в критичних умовах; рефінансування зовнішнього боргу країни на більш
сприятливих умовах з метою скорочення частини заборгованості, яку необхідно
погасити найближчим часом; встановлення твердого контролю над часткою
кредитів із плаваючою відсотковою ставкою; диверсифікацію джерел залучення
коштів в економіку; збереження економічної безпеки держави, посилення ролі
внутрішніх ринкових позик у процесі фінансування дефіциту бюджету,
запровадити облігації зовнішньої державної позики з плаваючою відсотковою
ставкою, прив‘язаною до темпів інфляції, перехід до випуску ощадних
облігацій, які розповсюджуватимуться серед фізичних осіб; відмову від
практики емісійного фінансування дефіциту бюджету та дотримання курсу
поміркованої грошово-кредитної політики; встановлення граничного розміру
дефіциту Державного бюджету України на рівні, що не перевищує 3% ВВП;
проведення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями,
використання потенціалу зовнішнього фінансування дефіциту бюджету за
рахунок кредитних ресурсів МБРР і відмова від спрямування до державного
бюджету позик МВФ, які створюють інфляційне «нависання», внаслідок
конвертації отриманих валютних коштів у гривню [1].
В данному досліджені було досліджено сутність зовнішнього боргу
країни, а також детально проаналізовано його сучасні тенденції в Україні.
Негативним явищем є його щорічне збільшення через економічну та політичну
нестабільність, а також спрямування запозичених коштів переважно на
«споживання», тобто їх неефективне використання. Зовнішні запозичення
держави можуть бути ефективними у разі наявності виваженої системи
управління ним, яка б передбачала спрямування коштів на забезпечення
платоспроможності країни та досягнення економічного піднесення. Структуру і
розмір державного боргу слід прогнозувати на декілька років та навіть
десятиріч, наслідком чого буде стабільне економічне зростання й потужна
фінансова система.
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Тураева З.С., старший преподаватель
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Узбекистан
РОЛЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Поддержка сферы малого бизнеса в нашей Республике в целях
дальнейшего развития деятельности субъектов малого бизнеса посредством
различных финансовых средств является одним из приоритетных направлений.
Использование инструментов налоговой системы в стимулировании
деятельности субъектов малого бизнеса приносит ощутимый эффект.
За последние годы наблюдается последовательное снижение ставки
единого налога для субъектов малого бизнеса. В 2012 году установленная
ставка налога сократилась в 7, 6 раз по сравнению с 1996 годом, по сравнению с
2000 годом – в 6 раз, а по сравнению с 2005 годом – уменьшилась в 3 раза.
Для предпринимателей, осуществляющих единоличную деятельность в
сфере услуг автомобильной транспортировки грузов, четко установленные
ставки налогов по регионам были унифицированы и определены по твердым
единым ставкам налога.
За прошедшие годы в целях поддержки субъектов малого бизнеса в сфере
облегчение налогового бремени, упрощения и унификации системы
налогообложения был представлен ряд дополнительных налоговых и
таможенных льгот. В частности, предприятиям, специализирующимся на
производстве товаров легкой и пищевой промышленности, а также
предприятием, участвующим в программе регионального производства были
предоставлены широкомасштабные налоговые и таможенные льготы.
Указами Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова от 26 января
2009 года «О дополнительных мерах по расширению производства
продовольственных товаров и наполнения внутреннего рынка» и от 29 января
2009 года «О дополнительных мерах по стимулированию подрядных работ по
реконструкции и ремонту жилищного фонда в целях сдачи в готовом виде в
эксплуатацию» вновь созданные строительно-ремонтные организации до 01
января 2014 года:
 освобождаются от выплат всех видов налогов и отчислений в
государственные целевые фонды;
 строительная техника и средства малой механизации в соответствии с
утвержденным Кабинетом Министров списком освобождается от
выплаты таможенных выплат (за исключением таможенных
регистрационных сборов).
В соответствии с Указом Президента РУз от 19 июня 2009 года «О
дополнительных мерах по стимулированию увеличения производства
строительных материалов и улучшения качества» с 01 июня 2009 года по 1
января 2012 года предприятия, производящие кирпич на основе современных
энергосберегающих технологий с применением специальных печей,
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освобождаются от выплаты всех видов налогов и отчислений в
государственные целевые фонды и обязательных сборов в фонд школьного
образования.
С 1 января 2012 года микрофирмы и малые предприятия, производящие
кирпич и использующие полезные ископаемые, имеют возможность перейти к
выплате единого налога при условии сохранения обязательств по выплате
налога за пользование недрами.
В соответствии с Указом Президента РУз от 30 марта 2010 года «О
дальнейшем
укреплении
развития
народного
художественного
ремесленничества и прикладного искусства» частным лицам, занимающимся
единоличной трудовой деятельностью в сфере изготовления предметов
народного художественного ремесленничества и прикладного искусства, срок
налоговых льгот для членов объединения «Ремесленник» продлен до 1 апреля
2012 года.
В 2011 году эти проблемы приобрели важное значение. Принятие Указа
Президента РУз от 4 мая 2011 года «О дополнительных мерах по
совершенствованию организации системы контроля и сокращению проверок
деятельности субъектов предпринимательства» имеет важное значение в
качестве правовой дальнейшей поддержки государством деятельности
субъектов малого бизнеса. В соответствии с этим указом, вновь создаваемые
субъекты малого предпринимательства, начиная с момента государственной
регистрации в течение трех лет, освобождаются от плановых налоговых
проверок их финансово-хозяйственной деятельности. С 01 апреля 2011 года по
01 апреля 2014 года был введен запрет на налоговые проверки финансовохозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства,
своевременно выплачивающих налоги и другие обязательные платежи за этот
период, а также обеспечивающих устойчивый рост темпов производства и
рентабельности.
Четко налаженная законодательная база стимулирования развития малого
бизнеса является основной формирования всех дальнейших программ и
проектов развития экономики страны.
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СЕКЦІЯ 7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
Відоменко О.І.
к.е.н., доцент
Національний університет харчових технологій, м. Київ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Основною умовою для розвитку інтеграційних процесів будь-якої країни,
без втрати нею національної, в т.ч. економічної незалежності є забезпечення
належного рівня її безпеки, що в свою чергу вимагає проведення системи
превентивних заходів із орієнтацією на критерії та індикатори безпеки.
Підходів до трактування економічної безпеки доволі багато. Так, її
розглядають як:
- стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до
внутрішніх та зовнішніх загроз і задовольняти потреби особи, сім‘ї, суспільства
та держави [1].
- здатність національної економіки забезпечити захист національних
інтересів, економічну незалежність держави, самодостатній сталий розвиток її
виробництва в умовах зовнішньої конкуренції [2] та ін.
В свою чергу забезпечення стану економічної безпеки не можливе без
досягнення рівня безпеки таких її складових як: сировинно-ресурсна,
енергетична, виробничо-технологічна, бюджетно-фінансова, продовольча,
інвестиційно-інноваційна,
науково-технічна,
соціально-демографічна,
військово-економічна безпеки, а також без зниження рівня тінізації економіки.
Зрозуміло, що національні економічні інтереси певної країни невіддільні
від історії і традицій її народу, системи господарювання, менталітету,
культурних і духовних цінностей. Кожна суверенна країна має власні
національні інтереси, які не збігаються з інтересами інших країн, а в ряді
випадків і протистоять їм [3].
Для країн пострадянського простору національні економічні інтереси
можна згрупувати в наступні інтегровані блоки:
1) здатність економіки країни функціонувати в режимі розширеного
відтворення;
2) прийнятний рівня життя населення та можливості його підвищення;
3) збереження єдиного економічного простору країни;
4) конкурентоспроможність національної економіки та надання
пріоритетного розвитку тим галузям, які забезпечують швидку окупність
витрат та прибутковість;
5) здійснення реформи агропромислового комплексу, відродження села;
6) підтримка вітчизняного товаровиробника та споживача;
7) стійкість банківсько-фінансової системи, подолання кризи платежів;
8) реформування податкової системи та посилення стимулюючого
впливу податків на розвиток виробництва;
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9) створення економічних і правових умов для боротьби з
криміналізацією суспільства;
10) доступ вітчизняних товарів обробної промисловості на зовнішній
ринок та забезпечення належного рівня їх якості, збалансування товарної
структури експорту-імпорту та забезпечення позитивного сальдо зовнішньоторговельної діяльності;
11) зменшення енерго- та матеріаломісткості ВВП та підвищення його
наукомісткості;
12) розв‘язання
соціально-демографічних
проблем
національного
масштабу (житлове забезпечення, безробіття, бідність, злочинність, зайнятість
населення;
13) забезпечення населення продовольчими товарами належної якості та
калорійності, збалансування структури споживання, стабілізація природного
руху населення з подальшими позитивними змінами в ньому, охорона здоров‘я
та генофонду нації).
Велика кількість факторів впливу на стан економічної безпеки
породжує розгалужену систему індикаторів вимірювання їх порогових
кризових та передкризових станів.
Тому необхідно щоб при виборі державою курсу на поглиблення
інтеграційних процесів, в той час коли на меті не ставиться ціль втрати
національних економічних інтересів, проводилася політика, в першу чергу на
державному рівні, щодо забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки.
Так, необхідно спрямовувати зусилля на зниження дефіциту бюджету до 3%
ВВП, зменшення державного боргу до 60% ВВП, зниження рівня процентних
ставок по довгострокових кредитах до 7,8%, доведення показника індексу
людського розвитку як мінімум до 0,864, зниження рівня інфляції та стабілізації
національної валюти тощо. Іншими показниками є: реальний приріст ВВП,
який повинен бути не менше 2,7%, лише у цьому випадку чисельність
безробітних утримується на постійному рівні; децильний коефіцієнт (індекс
диференціації прибутків 10% найбагатших та найбідніших сімей) не повинен
перевищувати 10-разовий показник; рівень монополізації товарних ринків не
повинен перевищувати 35% імпортних товарів у роздрібному товарообігу, в т.ч.
для продовольчих товарів – не більше 30%, для непродовольчих – не більше
50%.
При інтеграційних процесах в державі необхідно враховувати й інші
індикатори складових економічної безпеки, а саме:
- у сфері забезпеченості сировиною та енергоресурсами критерієм оцінки
ступеня гостроти кризової ситуації є показник відсоткового отримання
енергоресурсів від однієї країни-імпортера (його порогове значення для
кризових ситуацій становить 30%).
- у сфері виробничого потенціалу критерієм є показник спаду
промислового виробництва (його порогове передкризове значення становить
50% від обсягу промислової продукції в базовому році, а кризове – 60%). До
групи кризових можуть бути включені ті території, де показник відповідає
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перевищенню критичного рівня спаду промислового виробництва. Також
індикатором є частка експорту від однієї країни (її порогове значення - 30%).
- у бюджетно-фінансовій сфері критерієм є середньодушовий рівень її
бюджетної забезпеченості за рахунок власних джерел доходів (його порогове
значення для кризової ситуації становить 60% до середнього рівня усіх
суб‘єктів країни, для передкризової - 70%). До числа кризових за даним
фактором дестабілізації потрапляють ті територій, де рівень бюджетної
забезпеченості складає нижче 60% від середнього рівня. Також індикаторами
економічної безпеки є рівень інфляції, який вважається нормальним на рівні 56%, при темпах інфляції понад протягом місяця 50% настає гіперінфляція;
рівень безробіття, який вважається природним на рівні 3-4%, критичною межею
вважається рівень 8-10%, рівень дефіциту бюджету повинен складати не більше
3% ВВП; розмір державного зовнішнього і внутрішнього боргу не повинен
перевищувати 50% ВВП;
- у сфері соціально-демографічної безпеки критерієм є рівень безробіття,
(його порогове значення для кризової ситуації становить 8% від чисельності
економічно активного населення, для передкризової 4%). Також у сфері
демографічних процесів критерієм є відносний рівень природних втрат
населення (його порогове значення для кризових ситуацій становить 7 осіб на
1000 населення, для передкризових – 1 особа). Для визначення рівня життя
населення критерієм виступає показник частки населення з доходами нижче
прожиткового мінімуму (його порогове значення в умовах перехідного періоду
для кризової ситуації становить 30%, для передкризової – 25%). При оцінці
кризових ситуацій у сфері рівня життя потрібно враховувати тенденції зміни
показників рівня життя, динаміку реальних і грошових доходів населення.
Також критерієм може бути спроможність прожиткового мінімуму населення
забезпечувати якісне і кількісне відновлення робочої сили, нормальну
демографічну структуру населення (його порогове значення для кризової
ситуації становить 1 і більше утриманців на одного працюючого). Критерієм
індексу соціальної напруженості є понад 30% населення, які не просто
невдоволені, а готові брати участь у активних формах протесту (страйки,
марші, походи, бунти, погроми і т.д.). Критерієм індексу соціальної апатії є
показник понад 50% населення, які невдоволені, але не хочуть що-небудь
зробити для зміни свого стану;
- у сфері науково-технічного потенціалу критерієм є показник
відсоткового скорочення чисельності зайнятих в науці і науковому
обслуговуванні (його порогове значення для кризових ситуацій становить 30%,
для передкризових – 25% відносно чисельності зайнятих у базовому році). У
випадку, коли витрати на науку складають від 1 до 2% ВВП, то вона носить
лише пізнавальний характер, якщо ж вони менші 1%, то наука деградує. Коли
витрати на освіту не перевищують 5% ВВП, то суспільство приречене на
зникнення.
Отже при виборі курсу на інтеграцію, першочерговим залишається
завдання створення ефективного механізму не лише контролю, але й
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реагування та запобігання
економічної безпеки.

негативним

змінам

у системі

індикаторів
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УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Залізничний транспорт є однією з важливих базових галузей економіки
України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв'язки
і потреби населення у перевезеннях. Діяльність залізничного транспорту як
частини єдиної транспортної системи
країни
сприяє
нормальному
функціонуванню всіх галузей суспільного виробництва, соціальному і
економічному
розвитку
та
зміцненню
обороноздатності
держави,
міжнародному співробітництву України [1].
В сучасних умовах реформування галузі та поглиблення глобалізаційних
процесів залізничний транспорт гостро піддається впливу негативних факторів,
тому стоїть питання щодо створення дієвого механізму забезпечення
економічної безпеки. Головне місце серед інших складових економічної
безпеки, на наш погляд, займає кадрова безпека.
На сучасному етапі кадрова безпека лише починає вивчатися і ще не існує
загальної, перевіреної часом схеми щодо її управління.
Кадрова безпека – це генеральний напрямок кадрової роботи, сукупність
принципів, методів, форм організаційного механізму з опрацювання цілей,
завдань, спрямованих на збереження, зміцнення й розвиток кадрового
потенціалу, на створення відповідального і високопродуктивного згуртованого
колективу, здатного вчасно реагувати на постійно мінливі вимоги ринку з
урахуванням стратегії розвитку організації [2].
Основними об‘єктами кадрової безпеки підприємства виступають всі ті
ризики і загрози, які пов‘язані з діяльністю персоналу і на які направлені
зусилля щодо забезпечення безпеки.
Суб‘єктами являються працівники служби управління персоналом та
служби безпеки підприємства, які здійснюють заходи пов‘язані з кадровою
безпекою.
Кадрова безпека охоплює комплекс заходів щодо попередження,
запобігання і усунення ризиків та загроз з боку персоналу підприємства.
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Загрози можуть бути зовнішні і внутрішні. Зовнішні загрози тягнуть за
собою збитки, але не залежать від співробітників підприємства. На їх рівень
впливають політичні, економічні, соціальні та інші фактори. Внутрішні
загрози – це умисні або необережні дії співробітників підприємства, що
суперечать інтересам підприємства, наслідком яких можуть бути витік або
втрата інформаційних ресурсів, виникнення проблем з партнерами та збитки
економічного характеру.
До внутрішніх загроз відносять:
 невідповідність кваліфікації працівників вимогам, які до них
пред‘являються;
 невідповідність кваліфікації співробітників;
 слабка організація системи управління персоналом;
 слабка організація системи навчання;
 неефективна система мотивації;
 помилки у плануванні ресурсів персоналу;
 зниження кількості раціоналізаторських пропозицій та ініціатив;
 звільнення кваліфікованих співробітників за власним бажанням;
 співробітники орієнтовані на вирішення внутрішніх тактичних завдань;
 співробітники орієнтовані на дотримання інтересів підрозділу;
 «слабка» корпоративна політики або взагалі її відсутність;
 неякісні перевірки кандидатів при прийманні на роботу.
До зовнішніх загроз відносять:
- умови мотивації у конкурентів кращі;
- спрямованість конкурентів на переманювання;
- тиск на працівників ззовні;
- потрапляння співробітників у різні види залежності;
- інфляційні процеси, які неможливо не враховувати при розрахунку
заробітної плати і прогнозуванні її динаміки [3].
Для локалізації загроз кадровій безпеці з боку персоналу підприємства
можна використовувати наступні заходи:
- за джерелом загроз – детальний відбір кадрів, безперервна робота над
покращенням умов праці, навчання та інше;
- по виду загроз – введення до штату співробітників професійного
психолога, чітка корпоративна етика та культура;
- по об'єктах безпеки - тісна співпраця та взаємодопомога керівників всіх
рівнів управління підприємства;
- по особам, що здійснюють заходи – тісні умови співпраці, здійснення
періодичної вибіркової перевірки [4].
Таким чином управління кадровою безпекою підприємства пов‘язано з
попередженням, запобіганням і усуненням ризиків та загроз з боку персоналу
та у забезпеченні ефективності управління персоналом за рахунок виховання у
працівників лояльного ставлення до підприємства.

294

Література
1. Закон України «Про залізничний транспорт» / [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/273/96-ВР.
2. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 638 с.
3. Чумарин И. Что такое кадровая безопасность компании? Кадры предприятия №2,
2003.
4. Єременко А.О. Зовнішні та внутрішні загрози кадрової безпеки підприємства «Вісник
економіки транспорту і промисловості» Збірник наукових статей № 39 c.226-229.

295

СЕКЦІЯ 8. Математичні методи в економіці
Сергиенко Е.Г., к.э.н., ассистент;
Джафарова С.Х., студентка
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет,
г. Ставрополь, Российская Федерация
О НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Важную роль в эффективном функционировании сельского хозяйства
играет моделирование экономических процессов. Моделирование применяется
в сельском хозяйстве для решения следующих задач:
1. Анализ динамики формирования агрогеосистем на различных стадиях их
исторического формирования.
2. Обнаружение и исследование условий, оказывающих значительное
воздействие на территориальную дифференциацию аграрных хозяйств.
3. Прогнозирование более значимых качеств естественных агрогеосистем –
продуктивности, стабильности, устойчивости.
4. Анализ
уровня
антропогенного
влияния
на
естественные
агрогеосистемы [2].
5. Классификация аграрных территориальных режимов.
Агропромышленный комплекс (АПК) — наикрупнейший межотраслевой
комплекс, соединяющий некоторое количество секторов экономики,
нацеленных на создание, переработку и получение сельскохозяйственной
продукции, доводимой до окончательного покупателя.
АПК включает 4 основные сферы деятельности:
1. Сельское хозяйство — главный сектор АПК, который включает в себя
животноводство, растениеводство, собственные подсобные и фермерские
хозяйства.
2. Службы, которые обеспечивают именно сельское хозяйство
различными средствами производства и многими материальными ресурсами:
сельскохозяйственное и тракторное машиностроение, создание минеральных
удобрений, химикатов.
3. Службы, которые промышляют переработкой сельскохозяйственного
сырья: отрасли по базовой переработке сырья для лѐгкой индустрии, пищевая
индустрия.
4. Инфраструктурный блок — занимается перевозкой, сбережением,
торговлей потребительскими продуктами, подготовкой сотрудников для
секторов экономики АПК и др. [1].
Взаимоотношения связанные с производством, распределением и сбытом
продукции сельского хозяйства обусловили потребность повысить интерес
организации управления к таким процессам как финансовый прогресс,
инфляция, конкурентоспособность, безработица и др. Такие процессы в
296

сельском хозяйстве носят социальный, экономический характер и оказывают
существенное влияние на агропромышленный комплекс.
это
неизменно
Социально-экономические
процессы
–
модифицирующиеся, непрерывные трудоемкие явления, которые формируются
на макроуровне экономики и оказывают одновременное действие, как на
финансовую, так и на общественную сферы жизни [1].
Все социально-экономические процессы систематизируются согласно их
видам и типам:
 по уровню управляемости – стихийные и контролируемые;
 по структуре многофункционального проявления – производственные,
рабочие, организационные, научно-технические, информационные
течения;
 по масштабу воздействия в деятельность социума – макроэкономические,
областные, местные, микроэкономические;
 по
ориентированности
распространения
–
внутри–
и
внешнеэкономические, в рамках таких смогут формироваться течения
международной интеграции, партнерства, кооперации и т. д.
Характерная
черта
рыночной
экономики,
проявляющаяся
в
предрасположенности к повторению социально-экономических явлений,
появилась уже в первой половине XIX в. Исследуя основания
перепроизводства, упадка, экономисты устремили свой интерес к волнистоповторяющимся или циклическим колебаниям в динамике сельского хозяйства.
Под цикличностью подразумевается повторяемость систематических
нарушений некоторого равновесия в финансовой системе, которые ведут к
регрессу и кризису хозяйственной деятельности. Анализируя реальные
причины, которые вызывают периодичность развития сельского хозяйства,
следует остановиться на трех основных подходах [1].
Во-первых,
экономические циклы, которые лежат не в рамках
экономической системы. К ним следует относить — природные явления,
политические события и процессы, психологическая устроенность и др. Здесь
мы можем говорить о циклах солнечной активности, революциях, войнах и
других общественно-политических потрясениях, о нахождении крупных
месторождений природных ресурсов, о прогрессе в технике и технологиях [2].
Во-вторых, данный цикл можно рассматривать как явление внутреннее,
свойственное сельскому хозяйству. Эти факторы вызывают как регресс, так и
прогресс хозяйственной энергичности через определенные интервалы времени.
Важным решающим условием является цикличность обновления основного
денежного капитала. Начало экономического расцвета, сопровождается резким
повышением спроса на оборудование и машины, позволяя представить, что
данный цикл повторится через конкретный период времени, когда эта техника
физически износится.
В-третьих,
активный цикл взаимодействия
внешних факторов и
внутреннего состояния сельского хозяйства. Внешние факторы являются
первичными источниками, которые вызывают вступление в деятельность
внутренних факторов [3].
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Таким образом, моделирование экономических процессов в сельском
хозяйстве, необходимая процедура отображения и имитирования его
специфических особенностей математическими методами.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Для изучения различных экономических явлений экономисты используют
их упрощенные формальные описания, называемые экономическими моделями.
При построении экономических моделей выявляются существенные факторы и
отбрасываются детали несущественные для решения поставленной задачи.
К экономическим моделям относятся модели:
 экономического роста
 потребительского выбора
 равновесия на финансовом и товарном рынке и многие другие.
Модель — это логическое или математическое описание компонентов и
функций, отражающих существенные свойства моделируемого объекта или
процесса.
Модель используется как условный образ, сконструированный для
упрощения исследования объекта или процесса.
Природа моделей может быть различна. Модели подразделяются на:
вещественные, знаковые, словесного и табличного описания и др.
В управлении хозяйственными процессами наибольшее значение имеют
прежде всего экономико-математические модели, часто объединяемые в
системы моделей.
Экономико-математическая модель (ЭММ) — это математическое
описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и
управления ими. Это математическая запись решаемой экономической задачи.
Основные типы моделей:
 экстраполяционные модели;
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факторные эконометрические модели;
оптимизационные модели;
балансовые модели, модель МежОтраслевогоБаланса (МОБ);
экспертные оценки;
теория игр;
сетевые модели;
модели систем массового обслуживания.
Экономико-математические модели и методы, применяемые в
экономическом анализе
В настоящие время в анализе хозяйственной деятельности организаций
все большее применение находят математические методы исследования. Это
способствует совершенствованию экономического анализа, его углублению и
повышению его действенности.
В результате использования математических методов достигается более
полное изучение влияния отдельных факторов на обобщающие экономические
показатели деятельности организаций, уменьшение сроков осуществления
анализа, повышается точность осуществления экономических расчетов,
решаются многомерные аналитические задачи, которые не могут быть
выполнены традиционными методами. В процессе использования экономикоматематических методов в экономическом анализе осуществляется построение
и изучение экономико-математических моделей, описывающих влияние
отдельных факторов на обобщающие экономические показатели деятельности
организаций.
Различают четыре основных вида экономико-математических моделей,
используемых при анализе влияния отдельных факторов:
 аддитивные модели;
 мультипликативные модели;
 кратные модели;
 смешанные модели.
Аддитивные модели могут быть определены как алгебраическая сумма
отдельных показателей. Такие модели могут быть охарактеризованы с
помощью следующей формулы:
(1)
Примером аддитивной модели является баланс товарной продукции.
Мультипликативные модели могут быть определены как произведение
отдельных факторов.
Одним из примеров подобной модели может быть двухфакторная модель,
выражающая зависимость между объемом выпуска продукции, количеством
единиц используемого оборудования и выработкой продукции в расчете на
одну единицу оборудования:
П=КхВ
(2)
П — объем выпуска продукции;
К — количество единиц оборудования;
В — выработка продукции на единицу оборудования.
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Кратные модели — это соотношение отдельных факторов. Они
характеризуются такой формулой:
ОП = x/y
(3)
Здесь ОП представляет собой обобщающий экономический показатель,
который находится под влиянием отдельных факторов x и y. Примером кратной
модели может служить формула, выражающая зависимость между
продолжительностью оборота оборотных активов в днях, средней величиной
этих активов за данный период и однодневным объемом продаж:
П = ОА/ОП
(4)
П — продолжительность оборота;
ОА — средняя величина оборотных активов;
ОП — однодневный объем продаж.
Наконец, смешанные модели — это сочетание, уже рассмотренных нами
видов моделей. Так, например, такой моделью может быть описан показатель
рентабельности активов, на уровень которого влияют три фактора: чистая
прибыль (ЧП), величина необоротных активов (НА), величина оборотных
активов (ОА):
Ra = ЧП / НА + ОА
(5)
В обобщенном виде смешанная модель может быть представлена такой
формулой:
(6)
Итак, вначале следует построить экономико-математическую модель,
описывающую влияние отдельных факторов на обобщающие экономические
показатели деятельности организации. Большое распространение в анализе
хозяйственной деятельности получили многофакторные мультипликативные
модели, так как они позволяют изучить влияние значительного количества
факторов на обобщающие показатели и тем самым достичь большей глубины и
точности анализа.
После этого нужно выбрать способ решения этой модели. Традиционные
способы: способ цепных подстановок, способы абсолютных и относительных
разниц, балансовый способ, индексный метод, а также методы корреляционнорегрессионного, кластерного, дисперсионного анализа, и др. Наряду с этими
способами и методами в экономическом анализе используются и специфически
математические способы и методы.
Одним из таких способов (методов) является - интегральный. Он находит
применение при определении влияния отдельных факторов с использованием
мультипликативных, кратных, и смешанных (кратно-аддитивных) моделей.
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СЕКЦІЯ 9. Державне управління, самоуправління та державна служба
Мочалова Т.Н.
аспирант,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
г. Томск, Российская Федерация
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЩЕНИЯ
ОТХОДАМИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Результатом хозяйственной или иной деятельности человека становится
воздействие на все компоненты окружающей среды, в том числе и на
земельные ресурсы. Негативные изменения могут проявляться в их загрязнении
(порче), а конечном счете - в деградации. Одна из основных причин отсутствие единой региональной системы сбора, вывоза, сортировки,
использования, обезвреживания и размещения отходов различного
происхождения. В итоге:
1. Возникают несанкционированные свалки.
2. Захламляются отходами (особенно крупногабаритным мусором)
санкционированные места их накопления (например, контейнерные
площадки).
3. Растут объемы отходов, размещенных на захоронение на полигонах.
Кроме того, на сегодняшний день в Российской Федерации сложилась
ситуация, когда обращение с разными видами отходов регламентируется
разным законодательством. Обращение с отходами производства и потребления
регулируется природоохранным законодательством [1, 2]; с медицинскими
отходами – санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами [3];
обращение с биологическими отходами – ветеринарно-санитарными правилами
[4]. Региональные программы по обращению с отходами на территории
Российской Федерации, как правило, разрабатываются для отходов
производства и потребления. Разработанные и утвержденные региональные
программы по обращению с биологическими и медицинскими отходами
встречаются редко.
В результате регионы сталкиваются с проблемами наличия
несанкционированных свалок, необходимостью их ликвидации и последующей
рекультивации загрязненных земель. На несанкционированных свалках, а
иногда и на полигонах размещения отходов встречаются трупы животных,
медицинские отходы, содержащие биологические остатки (использованные
шприцы с остатками крови и др.). Так, в 2013 году на территории Томской
области выявлено 544 несанкционированных свалки, объемом 15068,6 тонн на
общей площади 111,446 га. Из них ликвидировано 438 несанкционированных
свалок общим объемом 11984,4 тонны. Площадь очищенных земель составила
92,2 га.
По статистике более половины несанкционированных свалок на
территории Российской Федерации образуются на землях населенных пунктов
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(55%), значительно меньше в водоохраной зоне (15%) и на землях
сельскохозяйственного назначения и землях, относящихся к прочим (по 14%).
Минимум свалок образуется на землях лесного фонда (по 8%) [5]. Такое
соотношение объясняется тем, что люди чаще и в больших объемах
сбрасывают отходы на почву, как правило, в местах проживания, т.е. на землях
населенных пунктов. Захламление и загрязнение земель сельскохозяйственного
назначения и водоохраной зоны связано с отсутствием обустроенных мест
накопления отходов, нарушением правил их сбора и вывоза в местах отдыха.
В соответствии с действующим законодательством вопросы организации
сбора и вывоза отходов на территории муниципальных районов и городских
округов относятся к полномочиям органов местного самоуправления [6].
Однако в силу ряда причин органы местного самоуправления не могут
самостоятельно организовывать схему обращения с отходами, включающую их
сбор, вывоз, сортировку, утилизацию, обезвреживание и размещение. Если на
территории муниципального района и создается подобная схема силами
администрации района, то, как правило, она ограничивается сбором, вывозом и
размещением отходов на ближайшей свалке. Не каждый район области
способен профинансировать строительство современного, экологически и
санитарно-эпидемиологически безопасного полигона размещения отходов.
Кроме того, в полномочия органов местного самоуправления организация
межмуниципальной работы по созданию единой в регионе системы сортировки,
утилизации и обезвреживания отходов не входит.
Очевидно, что органы муниципальной власти не справляются с
возложенными на них полномочиями в части организации системы обращения
с отходами на территории муниципальных образований и городских округов.
Организация системы обращения с отходами на уровне региона должна
входить в полномочия субъекта Российской Федерации.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в
августе 2013 года приняло Комплексную стратегию обращения с твердыми
коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации (далее
Стратегия), согласно которой организация схемы обращения с отходами
возложена на органы государственной власти субъектов Российской Федерации
[7]. При всех положительных моментах Стратегия имеет очевидные недостатки
- она направлена на организацию системы обращения только с твердыми
коммунальными (бытовыми) отходами. При этом вопросы обращения с
отходами производства, биологическими, медицинскими отходами остаются
вне действия ее положений.
В настоящее время в Томской области на уровне Губернатора принято
решение о разработке региональной Программы обращения с отходами. Она
будет включать обращение с отходами производства, потребления,
медицинскими и биологическими отходами. Планируется создание
Генеральной схемы по обращению с отходами на территории Томской области.
Конечным результатом создания региональной Программы должно стать:
1. Уменьшение количества отходов, переданных на захоронение.
2. Увеличение доли отходов, переданных на утилизацию.
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3. Сокращение площади земель, занятых под несанкционированные свалки.
4. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и ее
отдельные компоненты, в частности земельные ресурсы.
5. Повышение экологической безопасности региона.
6. Улучшение качества жизни населения области.
Это один из первых в России примеров комплексного научного подхода к
решению проблемы снижения негативного воздействия на окружающую среду
при обращении с отходами, разработанного с учетом мониторинга
загрязненных земель и оптимальных способов их управления.
Таким образом, проблема организации системы обращения с отходами,
загрязнения земель отходами требует государственного управления на уровне
субъектов Российской Федерации, комплексного решения с привлечением
специалистов различных ведомств и органов государственной власти,
организации межмуниципального взаимодействия.
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СЕКЦІЯ 10. Економіка права
Осипов М.Ю.
к.ю.н.
НОУ ВПО Институт законоведения и управления
Всероссийской Полицейской Ассоциации, г. Тула, Россия
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ
Проблема защиты прав предпринимателей – это одна из актуальных
проблем, стоящих перед российской юридической наукой. Актуальность
данной проблемы связана с тем, что именно предпринимательский класс в
условиях рыночной экономики и создает то богатство, которое называется
богатством нации.
Но для того, чтобы предприниматели эффективно
осуществляли
свою
деятельность,
необходима
благоприятная
институциональная среда, которая
бы обеспечивала эффективное
осуществление предпринимательской деятельности.
Благоприятная институциональная среда предполагает наличие
эффективных инструментов защиты прав предпринимателей.
Однако, к сожалению анализ действующего законодательства позволяет
выявить ряд проблем, связанных с защитой прав предпринимателей.
1. Некачественное налоговое администрирование.
Некачественное налоговое администрирование проявляется в следующих
моментах.
2. Предоставление практически неограниченных полномочий налоговым
органам по принудительному взысканию налогов, пеней и штрафов за
нарушения налогового законодательства.
Так, согласно ст. 46 Налогового кодекса РФ «в случае неуплаты или
неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога
исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на
денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) –
организации или индивидуального предпринимателя в банках и его
электронные денежные средства. В случае неуплаты или неполной уплаты в
установленный срок налога, подлежащего уплате участником договора
инвестиционного товарищества – управляющим товарищем, ответственным за
ведение налогового учета (далее в настоящей статье – управляющий товарищ,
ответственный за ведение налогового учета), в связи с выполнением договора
инвестиционного товарищества (за исключением налога на прибыль
организаций, возникающего в связи с участием данного товарища в договоре
инвестиционного товарищества), обязанность по уплате этого налога
исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на
денежные средства на счетах инвестиционного товарищества.
При отсутствии или недостаточности средств на счетах инвестиционного
товарищества взыскание производится за счет средств на счетах управляющих
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товарищей. При этом в первую очередь взыскание обращается на денежные
средства на счетах управляющего товарища, ответственного за ведение
налогового учета.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на счетах
управляющих товарищей взыскание обращается на денежные средства на
счетах товарищей пропорционально доле каждого из них в общем имуществе
товарищей, определяемой на дату возникновения задолженности» [1].
При этом, в Налоговом кодексе не содержатся оговорки о том, что
принудительное взыскание налога в бесспорном порядке происходит только в
случае, когда налогоплательщиком не уплачен налог согласно поданной
налоговой декларации, что фактически означает возможность для некоторых
недобросовестных работников налоговых органов фактически произвольно
начислять сумму налога, не принимать во внимание факт уплаты налога,
арестовывать счета налогоплательщика и его имущество – и все это с
единственной целью получить некую мзду за то, чтобы этого не делать.
Более того, Налоговый кодекс предусматривает возможность
принудительного взыскания налогов, таможенных платежей, пеней и штрафов
за счет имущества налогоплательщика, в том числе индивидуального
предпринимателя, в бесспорном порядке.
Возникает интересный вопрос: предположим, что налогоплательщик индивидуальный предприниматель состоит в браке. Согласно нормам
Семейного кодекса РФ, «имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью» [2].
Обращая взыскание на имущество налогоплательщика - индивидуального
предпринимателя, состоящего в браке, в соответствии с требованиями ст. 47
Налогового кодекса РФ, они тем самым обращают взыскание на общее
имущество супругов. Между тем, согласно ст. 45 Семейного кодекса РФ, «по
обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на
имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор
вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы
супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на
нее взыскания. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим
обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если
судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов
было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества
супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность
имуществом каждого из них. Если приговором суда установлено, что общее
имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств,
полученных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть
обращено соответственно на общее имущество супругов или на его часть». В
этой связи возникает интересный вопрос, несут ли супруги солидарную
ответственность по налоговым обязательствам каждого из них, причем
понятно, что эти налоговые обязательства могут быть различными.
В законодательстве нет четкого ответа на данный вопрос. Следовательно,
в данной ситуации нарушено одно из основополагающих требований,
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предъявляемых к правовому регулированию: требование определенности [3,
с.93].
2. Конституционная реформа арбитражных судов с непредсказуемым
результатом, cуть которой сводится к тому, что: во-первых упраздняется
Высший Арбитражный Суд.
Полномочия Высшего Арбитражного суда
передаются Верховному Суду РФ. Во-вторых, Верховный Суд РФ согласно
новому законопроекту является высшим судебным органом по гражданским
делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и
иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным
конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным
законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов
и дает разъяснения по вопросам судебной практики [4].
При этом возникают следующие вопросы:
1. Какой орган будет осуществлять правосудие по делам по
экономическим спорам и иным делам, вытекающим из предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности: суд общей
юрисдикции или арбитражный суд?
2. Как быть с теми делами, которые рассматриваются в Высшем
арбитражном суде на момент вступления в силу Закона РФ о поправке к
Конституции РФ, что с ними делать: передавать в Верховный суд, не
рассматривать судебные дела? Такой вариант невозможен, поскольку согласно
Конституции РФ «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод»,
Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом [4].
Все это не может не подрывать доверие предпринимателей и
способствует вывозу капитала из страны.
Для исправления ситуации на наш взгляд необходимо:
Во-первых обеспечить стабильность законодательства в экономической
сфере, ибо известно, что стабильность отношений – залог доверия между
субъектами предпринимательства
Во-вторых, необходимо при принятии законодательства, регулирующего
экономическую сферу проводить широкие консультации с бизнес –
сообществом для того, что бы обеспечить координацию и защиту интересов
субъектов бизнес – сообщества.
Таковы на наш взгляд основные проблемы
защиты прав
предпринимателей в России и пути их решения.
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