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СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством
Абдусаламов Т.А.
аспирант специальности «Экономика и управление народным хозяйством»
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала,
Российская Федерация
НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Результаты исследования инновационной деятельности предприятий
Республики Дагестан показывают необходимость значительной работы по
повышению инновационной активности организаций и предприятий, прежде
всего посредством формирования и реализации региональной инновационной
политики.
Инновационная политика Республики Дагестан реализуется органами
государственной власти республики в пределах своих полномочий с учетом
государственной инновационной политики Российской Федерации и интересов
Республики Дагестан.
В соответствии с законом РД «Об инновационной деятельности и
научном инновационном обеспечении развития экономики в Республике
Дагестан» государственная поддержка инновационной деятельности в регионе
может осуществляться в следующих формах:
финансирование инновационных программ проектов, а также
мероприятий по развитию инфраструктуры инновационной деятельности;
участие в финансировании НИОКР;
долевое софинансирование проектов фундаментальных и прикладных
исследований, представляющих интерес для Республики Дагестан;
размещение государственного заказа на выполнение и реализацию
экономически и социально значимых
для экономики
республики
инновационных проектов, на закупку продукции, созданной в
результате
инновационной деятельности;
предоставление субсидий на реализацию наиболее перспективных
инновационных проектов и обеспечивающих их мероприятий;
инвестирование средств в создание и развитие инфраструктуры
инновационной деятельности;
предоставление льгот субъектам инновационной деятельности по
налогам,
пошлинам, сборам и иным платежам в части средств,
зачисляемых в республиканский бюджет Республики Дагестан;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для
осуществления инновационной деятельности и др. [1]
В структуре Министерства промышленности и энергетики Республики
Дагестан
вопросами
инновационного
развития
занимается
отдел

9

промышленности и инновационного развития Управления промышленности,
инноваций и сводного анализа.
В то же время в республике отсутствует специализированный орган по
регулированию инновационной деятельности, в функции которого среди
прочего входило бы формирование базы данных о законченных разработках,
инновационных запросах предприятий региона.
В настоящее время ведется работа по практическому созданию
технопарков на базе учебных заведений и промышленных предприятий.
На сегодняшний день в состав объектов инновационной инфраструктуры
РД
входят:
Дагестанский
центр научно-технической информации;
Инновационно-технологический центр при Дагестанском государственном
университете;
Региональный
центр научно-инновационного и
интеллектуального
развития
молодежи;
Республиканский бизнесинкубатор «Турали»;
Республиканский
молодежный бизнесинкубатор «Дагестан»; Центр коллективного пользования «Аналитическая
спектроскопия».
В целях формирования в регионе инновационных центров,
ориентированных на развитие инновационного предпринимательства и
повышение конкурентоспособности отечественных производителей, в
республике созданы Инновационно-инвестиционный центр при Дагестанском
государственном техническом университете, Центр высоких технологий при
Институте физики ДНЦ РАН.
В республике формируется
Реестр инновационных проектов и
разработок научных учреждений и ведомств республики. Для привлечения
потенциальных инвесторов Министерством сельского хозяйства составлен
Каталог актуальных научно-технических разработок, предлагаемых в
агропромышленном производстве РД.
Одним из важнейших направлений государственной инновационной
политики является повышение инновационной активности малых предприятий
производственной сферы. На решение этого вопроса ориентировано создание в
Дагестане Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере.
Таким образом, основными направлениями дальнейшего развития и
совершенствования государственной инновационной политики в Республике
Дагестан должны стать: совершенствование нормативно-правовой базы
инновационной сферы; развитие инфраструктуры инновационного процесса;
содействие созданию инновационных банков и условий для привлечения
венчурного
капитала;
формирование
системы
информационноконсультационного обеспечения инновационной деятельности в регионе;
развитие инновационной культуры в предпринимательской среде и у населения
Республики Дагестан; стимулирование инновационного предпринимательства и
вовлечения инноваций в хозяйственный оборот и др.
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GOVERNANCE: THE ROLE OF INNOVATIONS IN ECONOMIC GROWTH
Within the challenges of external and internal dimension, which the European
Union (EU) faced over the last decade, the importance of the comprehensive and
innovative socio-economic development strategy became an urgent need. Serious
problems were shaped by the Global financial crisis (since 2008), which continued in
2009 with an economic downturn and recession. Growing tension is continuing from
2010 till nowadays. The aim of our thesis is 1) to define the EU approaches to
economic governance, namely Europe 2020 Strategy as a new policy that could
respond to actual challenges, 2) to present the Innovation Union flagman initiative as
a part of Europe 2020 Strategy. It is expected that EU approaches are essentially
important for Ukraine.
To overcome the crisis by strong economic governance, the EU came up with
an ambitious innovative 10-year plan – Europe 2020 Strategy. In March 2010 José
Barroso, promised to boost EU‘s economy with three main transformational
priorities: ―smart, sustainable and inclusive growth‖. Europe 2020 tackling possible
ways of addressing continuous economic recession, by making economy ―knowledge
and innovation‖ based (smart growth), by using resources more efficiently, providing
―greener and more competitive economy‖ (suistanable growth) and by encouraging
―high employment‖ economy securing ―social and territorial cohesion‖ (inclusive
growth) [1, p.5].
While continuing the previously designed Lisbon Agenda, Europe 2020
strategy is emphasizing the momentous role of innovations and knowledge-based
economy. The fact of innovations‘ importance, illustrated since J. Schumpeter
studies, is taken into account while attempting to reach higher level of productivity,
economic growth and competitiveness.
As Europe 2020 Strategy is putting innovations as a key component of
development, the Innovation Union is a major initiative. Within the Innovation Union
the EU emphasizes the role of innovations as transformative power, which has to lead
to effective knowledge-based economy. By choosing innovation economy as a vector
for change, EU ―aims to improve conditions and access to finance for research and
innovation in Europe, to ensure that innovative ideas can be turned into products and
services that create growth and jobs‖ [2].
It is expected that the EU GDP could reach 700 billion euro by 2025 with the
help of one of the main targets – investment on the level of 3% of EU GDP in
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Research and Development, which cause in its turn the creation of more than 3
million jobs by 2020. While member states face the budgetary constrains, the
investments must be smart and concretely to the point of innovative growthenhancing policy [3].
Among the problems, so-called ‗bottlenecks‘, that slow down the innovation
development, the European Commission defines the following obstacles ―poor
availability of finance, costly patenting, market fragmentation, outdated regulations
and procedures, slow standard-setting the fragmentation of effort with disconnected
national and regional research and innovation systems leading to costly duplication
and overlap‖ [4, p.7].
The main idea of the Innovation Union initiative is to bring together actors and
possible instruments around innovations. Such cooperation, would affect the creation
of products and services, that would be more society-oriented, referring to the needs
and expectations inside the society, which in its turn should ‗lead to structural change
towards more knowledge intensive economic activities‘. Innovation Union would
monitor the Innovation Union objectives by using Innovation Union Scoreboard
(performance scoreboard) and Innovation Union Competitiveness report (analytical
strategical report).
The EU experience in economic governance, emphasizing the role of
innovations in economic growth, is essential for Ukraine. A big potential to
innovation development which Ukraine has shouldn‘t be overlooked. However in
accordance with Global Innovation Index 2012 Ukraine took only 63rd place out of
141 countries [5].
To gain a new productivity level, as well as high level of economic growth
Ukraine has to ensure favorable regulatory and legislative environment. The EU
experience for Ukraine in enhancing innovation strategies, policies and regulations is
an object of our future research.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ НА
АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
Попри загальні принципи та спільну політику, країни-члени ЄС чітко
відокремлюють загальносуспільні та власні потреби. Тому для захисту свої
інтересів кожна держава вживає додаткових заходи щодо регулювання
національних ринків. Наприклад, в Австрії для забезпечення входу нових
підприємств на ринок скасовані формальні вимоги до кваліфікації підприємця. Крім
того, новим податковим законодавством скорочені вимоги до надання інформації і
спрощена процедура сплати податків.
У багатьох країнах основний акцент зроблено на законодавче забезпечення
нормального функціонування ринку. Урядом Швеції в 1993 р. призначена Комісія
для розгляду впливу на підприємництво діючих правових норм та можливості їх
спрощення в таких сферах, як реєстрація, оподаткування, екологія. В Ірландії в
1995 р. створений Спільний Комітет із представників двох палат парламенту
для оцінки й усунення в законодавстві адміністративних, правових і інших бар'єрів.
В цій країні діє окремий парламентський комітет щодо сприяння розвитку
ринкових відносин, на відміну від України, де жоден з комітетів Верховної Ради
немає схожих функцій.
У Великобританії державною доповіддю "Конкурентоздатність: допомогти
підприємству виграти" у 1994 р. визначено більш 500 першочергових норм,
правових актів і правил, що вимагали зміни чи скасування в області
корпоративного, податкового законодавства, природоохоронних норм і правил
безпеки праці. Це вказує на те, що допомога підприємствам починається не з
субсидування, чи виділення коштів «під проблему», а набагато раніше, ще тоді,
коли розроблюється чи вдосконалюється методологічний апарат самої діяльності.
У Німеччині діюча з 1983 р. Комісія підготувала і розглянула більш 1800
пропозицій щодо зниженню адміністративних бар'єрів. В середньому щорічно цей
орган опрацьовує більше 60 рішень. Найбільш істотними результатами роботи
Комісії стали спрощення процедури створення нових підприємств, а також
скасування ряду адміністративних норм і правил в сфері прибуткового і
корпоративного податків. В Україні також було б створити подібний орган, який
би вирішив проблеми нормального функціонування ринку.
У П орт уг ал ії на виконан ня прог рами дебюрократизаціі, прийнятої
урядом у 1988 р., реалізовано 90 різних заходів у таких сферах, як реєстрація,
оподатковування, статистична звітність, зовнішня торгівля. Для спрощення
адміністративних процедур створення нових підприємств введений інститут так
званих "суспільних нотаріальних центрів". Закон про створення і діяльність
підприємств, введений у дію в 1991 р., значно спростив процедуру ліцензування
підприємств. В Італії в серпні 1994 р. набрав чинності Закон, який істотно
спростив систему оподатковування підприємств і бюрократичні процедури для
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новостворених підприємств (наприклад, у перші три роки своєї діяльності вони
сплачують єдиний податковий збір, а не шість різних податків).
У Фінляндії заходи щодо усунення і зниження адміністративних
бар'єрів становлять вагому частину національної політики в сфері малого
бізнесу, прийнятої урядом у 1994 р. Вони спрямовані на пом'якшення правових
норм, спрощення обов'язкової інформації, упорядкування системи організацій, що
надають державну підтримку малим підприємствам на регіональному рівні.
Тобто спочатку вирішуються інформаційні, юридичні, організаційні проблеми, а
вже наостанок фінансові. В Україні, навпаки, лише незаплановані великі фінансові
витрати змушують звернути увагу на першопричину негативних наслідків.
У Франції з 1983 р. діє спеціальна урядова Комісія зі спрощення формальних
процедур, що впливають на підприємців. У 1993-1994 рр. за участю Комісії набрали
чинності нові Закони про зайнятість та про підприємства і приватну ініціативу,
відповідно до яких істотно спрощуються процедура створення і реєстрації
підприємств, а також система оподатковування. На державні органи прямо
покладається обов'язок мінімізувати адміністративні вимоги до підприємців
шляхом спрощення процедур і виключення дублювання інформації.
У Франції (як і взагалі в усьому ЄС) діє система квотування виробництва
цукру. За ―перевиконання плану штрафують у розмірі 500 євро за кожну
понадпланову тонну. У Франції відповідно до Спільної сільськогосподарської
політики ЄС планово скорочують площі під цукровими буряками. Французькі
економісти та державні діячі є прихильниками ―економіки масштабу‖ —
ефективність великих потужних цукрових заводів є більшою за ефективність
вітчизняних цукроварень, багато з яких перейшли віковий рубіж. Тому
кількість цукрових заводів у Франції постійно скорочується, а їхня потужність
зростає не за рахунок екстенсивних заходів, а насамперед, за рахунок
впровадження нових екологічних стандартів та ресурсозберігаючих технологій.
Радіус сировинної зони цукрового заводу у Франції не перевищує 40 км, в той
час як українські господарства транспортують сировину за кілька сотень
кілометрів.
Узагальнюючи досвід розвинених країн слід відмітити, що перешкодами
розвитку конкуренції є в основному нормативно-правові й адміністративні бар'єри. В
європейських країнах існують загальні підходи до їх зниження й усунення, зокрема:
збір інформації і проведення досліджень про наявність адміністративних і
інших бар'єрів і їх вплив на стан конкуренції на ринку і поведінку підприємств;
надання підприємцям інформації про обов'язкові вимоги, передбачені
законодавством, і консультації про порядок їх виконання; спрощення звітної
інформації, упорядкування термінів її надання; спрощення адміністративних
процедур, організація обміну інформацією між різними державними органами і
створення загальних баз даних; установлення спеціальних спрощених процедур і
правил для окремих груп підприємств; спрощення і класифікація законодавчих
норм, кодифікація законодавства, аналіз і скасування діючих правових актів,
що містять зайві адміністративні процедури; введення процедури оцінки
можливих негативних наслідків установлення нових адміністративних і інших
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бар'єрів при розробці проектів правових актів, що впливають на підприємницьку
діяльність.
Дацкова Д.И.
cтудентка специальности экономика предприятия
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В УКРАИНЕ И РОССИИ
Как показывает мировая практика, наиболее динамичной и первой по
массовости компонентой инновационной системы в развитых экономиках
выступает малое и среднее предпринимательство.
Именно предприятия малого и среднего бизнеса являются
технологическими лидерами в зарождающихся отраслях экономики,
открывающими новые сегменты рынка, развивающими новые производства.
Они повышают наукоемкость и конкурентоспособность производства,
способствуя тем самым формированию новых технологических укладов.
Как показывает статистика, масштабы участия малого и среднего бизнеса
в Украине и России, по сравнению с европейскими и многими другими
странами, пока не столь значимы. По имеющимся оценкам, в 2011 году в
России функционировало свыше 230 тысяч малых предприятий, или 16
предприятий на сто тысяч жителей. Соответственно на Украине было
зарегистрировано свыше 300 тысяч малых предприятий, т.е. 70 предприятий на
сто тысяч населения. Численность занятых в МСП России составляет около 15
млн. человек или 20% трудоспособного населения, которые производят 20-25%
ВВП. Соответственно на Украине в сфере МСП занято 10 млн. человек или 1114% работающего населения, а вклад этого бизнеса в ВВП страны оценивается
в 19% [1,с.15].
В России, по официальным данным, внедрением инноваций занимается
всего 6,2% общего числа всех предприятий, а в промышленности – не более
10%. На Украине, по данным Фонда «Бюро экономического анализа»,
внедрением инноваций занимается лишь 6-10 % отечественных предприятий.
В развитых странах для стимулирования инновационной деятельности
МСП широко используются различные формы государственной поддержки, в
том числе путем прямого финансирования НИОКР, направленных на создание
инноваций, в форме субсидий на разработку и продвижение новых технологий,
товаров и услуг. Такие средства обычно составляют около 50% совокупных
расходов предприятий на стимулирование инновационной деятельности эти
цели.
В России средства государственной поддержки также в достаточно
большой доле случаев (27%) выступают основными источниками
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финансирования инновационной деятельности МСП через систему
специальных фондов. Самый известный «грантодатель» – Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФПМПР),
известный как «Фонд Бортника». На Украине с 2012 года приступил к работе
Фонд поддержки малого инновационного бизнеса, образованный с целью
предоставления государственной поддержки для внедрения отечественных
высокотехнологичных научных, научно-технических разработок и изобретений
в производство в соответствии с приоритетными направлениями
инновационной деятельности, прежде всего для поддержки реализации
инновационных проектов субъектов малого предпринимательства [1,с.32].
Помимо поддержки малых инновационных компаний в рамках
специализированных фондов значительные субсидии выделяются бюджетам
субъектов РФ на цели создания и развития сети объектов инфраструктуры
МСП (бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков) и т.д.
Отличительной особенностью российских технопарков федерального уровня
является создание объектов инфраструктуры за счет государственной
финансовой поддержки. Сегодня в России уже действуют и развиваются 12
технопарков в области высоких технологий. В их числе: «Западно-Сибирский
инновационный центр» в Тюменской области; технопарки в Республике
Татарстан (Казань) – «ИТ-парк» и первая очередь Технополиса «Химград» и
т.д. На Украине формально существует шестнадцать технопарков, однако лишь
четыре из них можно считать более или менее эффективными. Это
«Полупроводниковые технологии и материалы, оптоэлектроника и сенсорная
техника», Институт электросварки им. Е. О. Патона (Киев), Институт
монокристаллов (Харьков) и «Углемаш» (Донецк). Причины низкой активности
технопарков кроются не только в отсутствии инвестиций и нестабильном
законодательстве, но и в самой организационной форме [2,с.27].
Таким образом, общим для России и Украины является слабое развитие
МСБ и причины этого связаны, прежде всего, с достаточно жесткой
регуляторной политикой, коррупцией, сложной разрешительной системой и
отсутствием у властей стратегического понимания значения частного сектора
для экономики. Для обеспечения нормального функционирования
инновационного сектора МСП одного лишь вливания денег в предприятия
недостаточно. Необходимо продолжить совершенствование нормативной базы
и системы государственного заказа в интересах модернизации экономики.
Дальнейшее развитие должна получить инфраструктура МСП: необходимо
принятие государственной программы развития инкубаторов и инновационных
бизнес-центров при вузах и исследовательских центрах, разработка
финансовых стимулов, развитие центров инжиниринга, которые нацелены на
внедрение и производство малых партий инновационных разработок,
продвижение их на рынок, вовлечение в инновационный процесс молодых
исследователей, развитие венчурного предпринимательства.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
НАПРЯМИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ
Сучасний стан сільських територій, характеризується не лише значними
структурними, функціональними та пов‘язаними із ними демографічними
проблемами, він також відзначається значним потенціалом до розвитку
сільськогосподарської та інших видів підприємницької діяльності на селі.
Водночас, реалізація цього потенціалу є неможливою без ґрунтовного
дослідження проблем і перспектив економічного розвитку сільських територій
не як другорядної після міст за важливістю категорії, а як повноцінної та
потребуючої активної підтримки складової національної економіки, що є не
лише місцем виробництва сільськогосподарської продукції, але й територією
проживання та отримання доходів третини населення держави.
Якщо у розвинених країнах рівень життя сільського населення постійно
підвищується внаслідок відповідної державної політики, особливо це
стосується територій з ускладненими умовами проживання та ведення
господарської діяльності, то в Україні у цьому відношенні зберігається ціла
низка гострих проблем. Внаслідок багатьох об‘єктивних причин, сільські
території, характеризуються монофункціональністю, що концентрується
навколо сільського господарства, як основного виду діяльності та джерела
доходів мешканців сіл. Більшість сільського населення була і залишається
зайнятою у сільському господарстві, незважаючи на низьку дохідність та
високу трудомісткість цієї діяльності в Україні. Водночас, потрібно зауважити,
що значна кількість як економічно активного, так і неактивного населення
здійснює діяльність у сфері сільського господарства на присадибних ділянках, з
метою забезпечення власних потреб. І це спричинено саме відсутністю
альтернатив у виборі видів економічної діяльності та джерел отримання доходів
[2, с.114]. Основними альтернативами сільському господарству на
сьогоднішній день виступають сфери будівництва, торгівлі, соціальних послуг
тощо.
В межах багатофункціонального розвитку сільських територій, поряд з
диверсифікацією видів економічної діяльності, яка покликана знизити рівень
бідності та забезпечити максимально можливу кількість населення джерелом
доходів та підтримкою формування її несільськогосподарських видів,
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необхідним є також приділення особливої уваги стимулюванню, нарощуванню
обсягів виробництва та підвищенню ефективності сільського господарства, без
якого неможливим є забезпечення продовольчої безпеки країни [4, с.125].
Доцільно стверджувати, що сільськогосподарський потенціал України загалом,
здатний забезпечувати потреби не лише власного населення, але й формувати
експорт агропромислової продукції, причому необхідним є зосередження не на
експорті сировини, а реалізації на зовнішніх ринках готової продовольчої
продукції. Тому з позиції багатофункціонального розвитку сільських територій
підтримка сільського господарства повинна бути одним з ключових напрямів
державної політики та покликана сприяти оптимізації структури
сільськогосподарського виробництва, підвищенню його ефективності та
конкурентоспроможності продукції, забезпечувати адекватний розподіл доходів
між виробниками та посередниками на агропромисловому ринку, створювати
умови для розвитку колективних форм сільського господарства
(сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств) з метою
об‘єднання виробничих зусиль та підвищення якості продукції.
У світовій практиці поняття багатофункціонального розвитку сільських
територій тісно пов‘язано зі збільшенням частки несільськогосподарських видів
діяльності,
таких
як:
деревообробна
промисловість,
переробка
сільськогосподарської продукції, харчова промисловість, надання комунальних
та побутових послуг населення [1, с.488]. Досвід зарубіжних країн, особливо
економічно - розвинених, вказує на зростаючу важливість виникнення та
здійснення несільськогосподарських видів діяльності на сільських територіях
як альтернативних джерел доходів та передумов до подальшого соціальноекономічного розвитку окремих місцевостей. У світі вже протягом декількох
десятиліть відбувається активне пропагування диверсифікації видів
економічної діяльності на сільських територіях, що традиційно також були
лише місцем ведення сільського господарства. Завдяки активній діяльності у
цьому напрямі, згідно даних зарубіжних вчених, вже на початку ХХІ століття
30-35% доходів домогосподарств на сільських територіях (зокрема, 42% в
Африці, 40% у Південній Америці та 32% в Азії) отримувалися від здійснення
несільськогосподарських видів діяльності [3].
Використовуючи досвід Європейського Союзу у сприянні розвитку
несільськогосподарських видів економічної діяльності на сільських територіях
потрібно виділити такі основні потенційні їх напрями [5]:
- діяльність у туристичній сфері, зокрема агротуризму;
- виробництво енергії на основі відновлювальних джерел;
- упорядкування земельних угідь та покращення ландшафтів;
- розвиток соціальних послуг.
На нашу точку зору, багатофункціональність розвитку сільських
територій означає, що завдяки відповідним державним механізмам підтримки
та
сприяння
розвитку
як
сільського
господарства,
так
і
несільськогосподарських видів економічної діяльності, сільські території
повинні перетворитися на повноцінну частину національного господарства, де
населення буде користуватися благами за якістю та кількістю максимально
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прирівняними до урбанізованих систем з ідентичними можливостями
особистого (кар‘єрного) розвитку та забезпечення економічного достатку.
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к.е.н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ІНДЕКСНО-РЕЙТИНГОВІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Індексно-рейтингові методики оцінювання корпоративної соціальної
відповідальності (КСВ) є найпоширенішими в міжнародній практиці. І це не
дивно, адже індекси і рейтинги є основними інформаційними інститутами для
суспільства, громадськості, стейкхолдерів компанії про її політику і практики у
сфері КСВ, про соціальну залученість бізнесу, сприяння суспільному добробуту
та т.і. На основі складених індексів і рейтингів формуються імідж і репутація
компанії не лише на національному, а й на світовому ринку. І, чим вища
позитивна рейтингова позиція, тим більше у компанії конкурентних переваг і
бізнес-можливостей.
Найчастіше в українських наукових джерелах посилаються на: Індекс
Domini Social Investment (DSI 400); Індекс стійкості Доу Джонса (Dow Jones
Sustainability Index), Індекс FTSE4Good, Індекс корпоративної добродійності
(Corporate Philanthropy Index), Метод Лондонської групи порівняльного аналізу
(London Benchmarking Group) [1, с. 425; 2, с. 163]. В українській практиці
найбільш відомим є Індекс прозорості та підзвітності, запроваджений Центром
«Розвиток КСВ» у 2011-2012 рр. [3]. Він базується на методології компанії
Beyond Business (Ізраїль): оцінюються веб-сайти компаній за 4 основними
критеріями: звітність (наявність нефінансового звіту) – 40% від загального
результату; зміст (рівень розкриття інформації за основними сферами КСВ) –
35%; навігація (зручність користування сайтом) – 10%; доступність (мова,
контактна інформація) – 15%. Тож об‘єктом оцінки є веб-сайт компанії і
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перевірити достовірність його результатів може будь-який користувач
інтернету.
Як правило, на базі розрахунку індексів створюються рейтинги
підприємств за рівнем впровадження КСВ-практик. Наприклад, після
визначення Індексу прозорості та підзвітності складається національний
рейтинг найпрозоріших компаній України з різних галузей економіки (компанії
обираються за списком Топ 100 («Інвестгазета») в цілому та рейтинги найбільш
прозорих компаній в окремих секторах економіки. Але існують і «безіндексні»
рейтинги з КСВ. Так, з 2008 року широко відомий рейтинг найбільш соціально
відповідальних українських компаній, що проводить рейтингове агентство
«ГVардія» ділового журналу «Контракти» [3], а рейтинг «брудних» і «зелених»
компаній від ІА «ЛІГАБізнесІнформ» в Україні складається вже більше десяти
років [3].
Цікавим, на нашу думку, має стати для українських компаній всесвітньо
визнаний рейтинг найбільш етичних компаній світу «World‘s Most Ethical
Companies» (WME) [1], який з 2007 року проводить Інститут етики (Ethisphere
Institute, США, 1998) – одна з провідних міжнародних дослідницьких
організацій по створенню, просуванню й обміну передовим досвідом в галузі
ділової етики, корпоративної соціальної відповідальності, боротьби з корупцією
та сталості. У рейтингу WME етична поведінка компаній оцінюється за сімома
основними категоріями: 1) корпоративне громадянство і корпоративна
соціальна відповідальність (CSR) – 25%, 2) корпоративне управління – 15%, 3)
інвестиції в інновації та практики, які сприяють суспільному добробуту, 4)
лідерство в галузі, 5) репутація компанії у законодавчих органів і історії
порушень закону, 6) керівники вищої ланки, колеги по галузі, постачальники та
клієнти – 30% [критерії 3-6], 7) етичний кодекс в компанії – 30%. Методологія
рейтингу включає перевірку публічної та непублічної інформації, а також
анкетування компанії-учасника [1].
Подальше всесвітнє становлення інститутів сталого розвитку та
соціальної відповідальності закономірно призводить до запровадження нових
індексів і рейтингів. Так, на конференції Ріо +20 (2012) Програма розвитку
ООН (ПРООН) представила громадськості концептуальну основу для
майбутнього Індексу сталого людського розвитку (Sustainable Human
Development Index). Проект по розробці даного Індексу є продовженням
багаторічної роботи департаменту ООН «Доповідь про розвиток людини»,
починаючи з Індексу людського розвитку, започаткованого у 1990 році.
Особливістю нового Індексу розвитку людського потенціалу є те, що він
виходить за рамки оцінки добробуту людини лише на основі показників ВВП
на душу населення. Навіть з назви видно, що Індекс сталого людського
розвитку є зведеним індексом, який оцінює такі цілі розвитку сучасної людини,
як розширення освіти, поліпшення здоров‘я і тривалості життя, збільшення
доходу [5].
У 2013 році Глобальна ініціатива по рейтингу сталості (Global Initiative
for Sustainability Ratings (GISR) представила для публічного обговорення
проект першого компонента майбутнього стандарту рейтингу – «принципи».
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Глобальна ініціатива по рейтингу сталості (GISR) – це спільний проект Ceres і
Tellus Institute, який покликаний створити висококласний стандарт рейтингу
корпоративної сталості. Стандарт GISR буде складатися з трьох компонентів:
принципи, питання та індикатори, при чому кожен компонент буде
супроводжуватися процесом акредитації. Майбутній стандарт буде
співвідноситися з основними принципами сталого розвитку, зокрема,
вимірювати внесок у збереження і розширення людського, природного,
соціального, інтелектуального, промислового і фінансового капіталу [6].
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ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ
Соціалізація праці відбувається під впливом інтенсивних й екстенсивних
форм суспільного відтворення, які постійно змінюють співвідношення та
комбінування її різних типів у масштабі всієї економіки. В індустріальному
секторі, який становить основу економіки країни, можна виділити трудову
діяльність кількох категорій (рівнів) складності, але всім їм притаманне, поперше, використання значної кількості уречевленої праці, по-друге,
необхідність довготривалої підготовки працівників. Вузька спеціалізація
працівників сприяє збереженню традиційних видів індустріальної праці та її
організації, гальмує застосування інновацій в усіх секторах економіки.
В постіндустріальному секторі економіки праця все більше
перетворюється в інтелектуальну працю – важливий фактор виробництва,
результатом якої є інтелектуальний продукт – знання. Застосування все більшої
кількості інтелектуальної праці забезпечує інтелектуалізацію самого процесу
виробництва. Саме на цій основі з‘являється можливість варіювати видами
трудової діяльності, а участь у процесі виробництва не може бути зведеною до
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вузької спеціалізації, оскільки потребує застосування глибоких знань,
інтелектуального капіталу в досить широкій сфері праці.
Інновації разом з освітою зумовлюють об‘єктивно-прогресивні зміни в
професійно-кваліфікаційній структурі зайнятих в економіці. Загальносвітовою
тенденцією стало збільшення частки осіб розумової праці в загальній
чисельності зайнятих і поява нових професій. Високий рівень освіти та
професійної підготовки полегшує перекваліфікацію працівників, забезпечує
збільшення свободи у виборі видів трудової діяльності. Горизонтальна
мобільність некваліфікованого працівника і навіть кваліфікованого працівника
індустріальної епохи, що часто супроводжується незацікавленістю у зміні
характеру праці, замінюється мобільністю вертикальною, яка дає можливість
працівнику проявити себе у праці найвищого рівня складності, коли він
здійснює найбільш важливі, творчі за змістом виробничі функції.
Під впливом існуючих умов суспільного виробництва формується нова
мотивація праці. Вона значною мірою є похідною від системи потреб,
характерних для даного суспільства та відповідної соціальної групи. В свою
чергу, мотивація праці здійснює зворотний вплив на потреби. Мотивація праці
може змінюватися і під впливом нових умов праці, освіти, отримання більш
високого кваліфікаційного рівня тощо. Тому між потребами, освітою,
мотивацією та умовами праці виникає певна суперечність, яка знаходить своє
відображення у соціально-трудовій сфері та розв‘язується в процесі соціалізації
праці.
Це означає, що в ієрархічній структурі мотивації особистості до праці
суттєво збільшується цінність освіти. Зміни в структурі цінностей суспільства
викликають певні зрушення в характері мотивації у соціально-трудовій сфері.
Поступова інституціоналізація нової соціальної системи цінностей посилює
значення традиційних мотиваторів праці:
– забезпечення засобів для існування людини та збільшення її доходу;
– можливість професійного розвитку;
– зростання рівня самооцінки, самоствердження в професії, колективі або
суспільстві;
– підвищення соціального статусу.
У той же час намагання зберегти свій соціальний та економічний статус у
традиційній системі цінностей для значної кількості людей несумісні з
поняттям успіху, просуванням по кар‘єрних щаблях, покращанням добробуту.
Виникають та посилюються нові мотиватори праці:
– соціальна значущість організації, в якій зайнятий працівник;
– творчий характер праці.
Постіндустріальні тенденції проявляються у поширенні інновацій,
зменшенні технічних відмінностей між характером праці у різних секторах та
галузях економіки, зближенні форм і методів її організації, розширенні кола
операцій, що здійснюються за допомогою сучасного обладнання та під
контролем комп‘ютера. Вплив інновацій на характер праці розповсюджується і
на якісні характеристики трудових ресурсів, на професійну та кваліфікаційну
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структуру робочої сили. Зміни, які тут відбуваються, далеко не однозначні та
відіграють не останню роль у загостренні ситуації на ринку праці.
Так, зростаючій кількості видів діяльності, які потребують від працівника
все більш високої кваліфікації та інтелекту, протистоїть маса трудових функцій,
які переходять до все нижчої кваліфікації. З точки зору робітника деякі
інноваційні зміни не потребують від нього навіть шкільної освіти. Про це
свідчить наявність значного безробіття серед людей з вищою освітою. Коли ні
більш висока кваліфікація, ні наявність вищої освіти не є гарантією зайнятості.
Як бачимо, складний і суперечливий вплив технічного прогресу на робочу
силу, якісні аспекти та зміст самої праці, зумовлюють глибоку кризу системи
освіти. Вона проявляється у загальній невідповідності змісту та методів
навчання потребам виробництва та інноваційного розвитку країни. Відповідно,
будь-яка спроба формувати вимоги до політики в області освіти, виходячи зі
структури сучасних робочих місць, означала би регрес у області освіти,
оскільки для зайняття багатьох робочих місць не потрібно ніякої професійної
підготовки. Розрив між потребами суспільства та змістом освіти перетворює її
зі ―сховища від безробіття‖ в її джерело. Крім того, система освіти формує
серед молоді стереотип ―престижності служби‖, а не праці. Наведене свідчить
про зростаючі диспропорції між освітою та науково-технічним прогресом у
постіндустріальному суспільстві.
Якщо освіта безпосередньо прив‘язана до людини, до робочої сили, до
людського капіталу, то науково-технічний прогрес пов'язаний з основним
капіталом, реалізується, головним чином, у засобах виробництва. Не випадково
питання освіти та науково-технічного прогресу стають усе більш важливими
чинниками соціалізації праці. Питання полягає не тільки у пристосуванні освіти
та кваліфікаційного рівня робочої сили до вимог науково-технічного прогресу,
а й про вплив освіти на характер, тобто соціалізацію праці.
Клименко Л.В.
к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД,
Уманський національний університет садівництва
ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АПК КРАЇН
ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
Посилення інтеграційних процесів на постсоціалістичному економічному
просторі обумовлює необхідність поглибленого вивчення і порівняння
економічного розвитку АПК країн СНД.
Проблеми створення ефективної економічної системи країн із транзитивною
економікою в умовах глобалізації, необхідність їх переходу до інноваційної
моделі розвитку, трансформації зовнішньоекономічної моделі розглядалися в
наукових працях вітчизняних науковців О.Білоруса, В.Будкіна, В.Гейця, Я.Жаліла,
С.Кримського, Д.Лук‘яненка, В.Мельника, В.Новицького, Ю.Павленка,
Ю.Пахомова, О.Плотнікова, Є.Савєльєва, С.Сіденко, А.Чухната ін.
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У 2001 році керівництво країн СНД домовилось про спільну узгоджену
аграрну політику щодо етапів та механізмів досягнення продовольчої безпеки
кожної із країн і Співдружності в цілому; формування спільного аграрного
ринку з урахуванням приєднання деяких країн до СОТ; оптимізації заходів по
протекціонізму товаровиробників; посилення інформаційного, наукового та
кадрового забезпечення аграрного виробництва.
У відповідності до намічених цілей, керівництво Республіки Казахстан
розробило національну програму розвитку сільських територій на 2004-2010 рр.
при методичній підтримці спеціалістів Азіатського банку розвитку. В основу
даної програми покладено: аналіз соціально-економічного розвитку села;
розроблено механізми розвитку соціальної та інфраструктурної діяльності й
оптимізації економічної діяльності. Щорічна фінансова підтримка розвитку
даної програми становила 200 дол. США на одного жителя села. В результаті
дії Державної програми частка населення з прожитковим рівнем нижче
середнього зменшилась у двічі (у 2006 р. вона становила 24,4%, у 2010 р. –
10,1%). А також зросли виробничі та економічні показники розвитку АПК
Республіки Казахстан [4, с. 23].
У 2006 р. в Росії об‘єктом пріоритетного національного проекту «Розвиток
АПК» було визначено сільські території. В основу даного проекту покладено
розвиток тваринництва, доступність до кредитних ресурсів, підтримка малого
бізнесу на селі та забезпечення житлом молодих спеціалістів. В цьому ж році було
прийнято Федеральний Закон про розвиток сільського господарства та Державну
програму розвитку сільського господарства і регулювання ринків
сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства на 2008-2012 рр., а
також Концепцію стійкого розвитку сільських територій до 2020 р. [3, с. 17].
В рамках даних проектів найбільш успішно проводиться виконання програм
в плані будівництва житла, забезпечення сільських мешканців газом (52%),
централізованим водопостачанням (54%). Проте продовжується скорочення
об‘єктів соціальної інфраструктури, рівень життя сільських мешканців хоч і
підвищується, однак значно відстає від рівня життя в містах. Вагомим
стримуючим фактором при виконанні дій даних програм є недостатнє їх
фінансування (40 – 50 дол. США на одного сільського мешканця в рік). У 2012 р.
у Росії розроблено проект нової Державної програми на 2020 р., в основу якого
покладено розвиток диверсифікації виробництва, підтримка ініціативного
сільського населення за допомогою грантів [4, с. 23].
В Республіці Білорусь в 2005-2010 рр. діяла Державна програма
відродження і розвитку села. Пріоритетом даної програми було створення
агроміст – упорядковані центри сільських поселень і колективних
сільськогосподарських підприємств. Фінансування даної програми становило
2680 млн дол. США. (60-70 дол. США на одного сільського мешканця в рік). За
період дії програми було створено 1481 аграрне поселення, побудовано 84 тис.
жилих будинків, реконструйовано 1477 молочно-товарних ферм, 213 комплексів
по вирощуванню та відгодівлі худоби та свиней, 60 птахофабрик [2].
В Україні розвиток сільського господарства відбувається на основі
Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 р.
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Серед факторів які стримують виконання умов даної програми відмічають
затяжний характер реформ особливо, що стосується ринку землі. На фінансування
виконання умов програми передбачено виділити 1,8 млрд. дол. США (130 дол.
США на одну особу). Відмінність вітчизняної програми від попередніх полягає в
тому, що вона є комплексним підходом інституційного розвитку АПК [1].
Отже, керівництву країн СНД доцільно розробити програму удосконалення
галузевого та регіонального розвитку на основі спеціалізації та розподілу праці.
Слід акцентувати увагу на створенні логістичної системи просування товару, а
також активізувати розвиток прямих зв‘язків між товаровиробниками та залучити
їх до створення кооперативів, спільних агропромислових підприємств,
формування фінансово-промислових груп і транснаціональних компаній по
виробництву, переробці, транспортуванні та торгівлі; реалізації спільних
інвестиційних проектів модернізації підприємств; впровадження інтенсивних
технологій виробництва [3, с. 17]. В умовах глобалізації та інтеграції особливої
актуальності набувають заходи по удосконаленню науково-інноваційної сфери
АПК. Для їх здійснення доцільно створити спільні науково-дослідні структури які
сприятимуть створенню фундаментальних і прикладних наукових досліджень
країн СНД [2, с. 26].
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OCCUPANCY OF THE BULGARIAN TOURISM FACILITIES IN A CRISIS
SITUATION
Tourism is one of the key sectors of Bulgarian economy. It contributes 11% to
the gross domestic product and that includes additional income in foreign currency,
new tourist products and new jobs.
Where the occupancy of the tourism facilities is analyzed, it is appropriate to
differentiate local tourism, incoming tourism and international tourism.
Local tourism includes all the people visiting destinations within their home
country. It is recognized as one of the three main categories of tourism along with
incoming tourism (international visitors who travel to a country different of their own
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home country) and international tourism (the people from one country travelling to
other countries) [1].
Local tourism is of special interest for the analysis of tourism at country or
regional level. Foreign visitors usually organize their stay for more than one day
during their travel and thus generate higher demand in the receiving economy. All the
payments that they make and their expenses contribute to the balance of payments of
the country and thus affect the trade deficit or surplus.
The purpose of this study of the state and development of the accommodation
capacity of the Bulgarian tourism businesses is to reveal the trends in average
occupancy in respect of the number of available nights. The study covers a period of
six years, starting from 2007, the year before the crisis, going through 2008, the year
of the crisis, and the post-crisis period 2009 2012.
Table 1
Tourism conditions in Bulgaria‘s resorts (2007 2012), 2
Average
Shelters and
Number of
Number of
occupancy
Year
accommodation guest-nights
guest-nights
rate for the
facilities
available
sold
year
2007
3 300
58 623 725
16 920 246
28,86%
2008
3 217
60 765 293
18 295 403
30,11%
2009
3 533
61 800 845
15 372 406
24,87%
2010
3 540
61 997 293
16 261 170
26,23%
2011
3 776
58 855 218
18 855 331
32,04%
2012
2 758
56 211 431
20 252 038
36,03%
2012/2007
83,56%
95,89%
119,69%
124,74%
The results show that during the pre-crisis 2007, the number of guest-nights
sold was 16 920 246 and during the following year, 2008, despite the crisis the
number of guest-nights sold was 18 295 403, i.e. 1 375 157 nights more or a growth
of +7,52%. In 2012 were sold 20 252 038 nights. Compared to 2007 (16 920 246)
were sold 3 331 792 more nights, which means a growth by +19,69%. The number of
nights available in 2012 was 56 211 431. In comparison to the pre-crisis year 2007
(58 623 725) this means a negative trend ( 4,11%), and in absolute value 2 412 294
less nights available.
As a result of the study, the following three trends have been revealed:
1. The number of shelters and accommodation facilities is decreasing.
2. The number of nights available is decreasing also but at a slower rate than
the accommodation facilities, i.e. there was an ongoing process of concentration of
the beds.
3. The number of guest-nights sold has increased significantly, i.e. there is a
confirmed favourable trend towards increasing the occupancy of beds.
Tourism is very important from both social and economic points of view. The
high relative share of foreign tourists, representing approximately 75% of the total
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number of tourists that use tourist services in the country, is characteristic of
Bulgarian tourism business.
Despite the fact that a significant increase in the number of nights sold is
reported, the occupancy of the beds remains extremely low. For example, the value of
the indicator ―average occupancy of beds‖ during the summer season, which is of key
importance in Bulgaria, is 45,7%, and over the whole year 2011 it was 32,04%.
Despite the positive trend that was reported, the value of this indicator remains low
compared to countries where the percentage of use of tourist capacities is high. For
example, the occupancy of the tourist capacities in 2011 was: 81,6% in Cyprus,
80,7% in Croatia, 76,5% in Malta and 65,3% in Spain. As a serious reason for the
low occupancy of Bulgarian tourism we could indicate the so-called ―grey sector‖ in
tourism that still exists, as well as the purposeful concealing of information about
tourists.
The conclusion that could be drawn is that in a crisis situation the increase in
the number of nights paid in Bulgaria comes mainly from lower income tourists
oriented towards cheaper destinations and keeping strictly determined budgets.
Despite the trend towards quick increase in the number of tourists, the low occupancy
of the accommodation facilities is mainly associated with incorrect reporting of
turnover.
Despite the insecure economic situation, growth is within reach by improving
the organization and management of shelters and accommodation facilities, using
modern in-house information systems, management through leasing, franchising and
time-share, development of spa and wellness tourism and of all forms of alternative
tourism, etc.
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ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР
КОРУПЦІЇ
Корупція у цілому пов‘язана з діяльністю держави, однак немає
безпосереднього зв‘язку між корупцією та обсягом державного сектора
(прикладом є скандинавські країни). Натомість важливим є те, як саме держава
функціонує. Незадовільно сформульована державна політика створює стимули
для корупції як для політиків та бюрократів, так і для суспільства у цілому.
Отже причина корупції полягає у створенні правил та алгоритмів їх виконання,
які забезпечують стимули для прийняття непорядних рішень [1; 2; 6; 11].
Можна виділити декілька основних емпірично підтверджених напрямів,
за якими державне регулювання створює можливості для корупції:
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Широке використання регулятивних та дозвільних заходів у державній
політиці. Вищі бар‘єри для входження на ринок [3], які полягають у
кількості процедур, часі та офіційних витратах[4; 8; 9], необхідних для
відкриття нового бізнесу, наявності дискримінаційних обмежень для
низки економічних агентів, що прагнуть увійти та працювати на ринку,
тощо призводять до зростання корупції.
Невизначеність та слабкість державного регулювання, які створюють
можливості для прийняття дискреційних рішень [7; 10]: надання
податкових пільг, використання державних земель, дозволи на іноземні
інвестиції, приватизація тощо.
Діяльність податкової та митної служб, яка базується на неоднозначних
законах, передбачає прямі контакти між платниками податків та мит і
держслужбовцями, висока диверсифікація систем митних та податкових
платежів, неадекватний нагляд за діяльністю держслужбовців. [5; 10].
Система державних витрат, яка базується на значних дискреційних
повноваженнях держслужбовців щодо інвестицій та закупівель за умов
неадекватного нагляду за діяльністю держслужбовців, використанні
позабюджетних рахунків для фінансування певних витрат [10].
Надання товарів та послуг за цінами, нижчими за ринкові [10].
Виявлення впливу якості регулювання на корупцію ускладнюється тим,
що корупція також може впливати на якість регулювання, змінюючи кількість
та зміст регулятивних норм і процедур.
Література
1. Ades A., Di Tella R. National champions and corruption: some unpleasant interventionist
arithmetic. // Economic Journal ғ 107. – 1997 – р. 1023–1042.
2. Ades A., Di Tella R. Rents, competition, and corruption. // American Economic Review ғ
89. – 1999 – р. 982–994.
3. Broadman H.G., Recanatini F. Seeds of corruption: do market institutions matter? // World
Bank Policy Research Working Paper ғ 2368. – 1999 – 19 р.
4. Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. The regulation of entry. //
Quarterly Journal of Economics ғ 117(1). – 2002 – р. 1–37.
5. Gatti R. Corruption and trade tariffs, or a case for uniform tariffs. // World Bank Policy
Research Working Paper ғ 2216.—1999 – 16 р.
6. Gerring J., Thacker S. Do neoliberal policies deter political corruption? // International
Organization ғ 59. – 2005 – р. 233–254.
7. Lambsdorff, J. Graf, Cornelius P. (2000), Corruption, foreign investment and growth. / in K.
Schwab, L. Cook, P. Cornelius, J.D. Sachs, S. Sievers and A. Warner (eds.), The Africa
Competitiveness Report 2000/2001, Oxford University Press. – 2000 – pp. 70–78.
8. Olson M. 2001. Power And Prosperity: Outgrowing Communist And Capitalist
Dictatorships. // Public Choice ғ 106 (3-4). – 2001 – pp. 390-395
9. Svensson J. Eight questions about corruption. // Journal of Economic Perspectives ғ 19(3).
– 2005 – р. 19–42.
10. Tanzi. V.Corruption around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. / In
George T. Abed and Sanjev Gupta, Governance, Corruption, and Economic
Performance.Washington, DC: International Monetary Fund. – 2002 – pp. 19–58.
11. World Development Report 1997 / Washington, DC: World Bank. 265 p., p. 99-109.
28

Косенко А.В.
здобувач кафедри управління персоналом і економіки праці
Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні умови економічного розвитку України диктують необхідність
вивчення закономірностей нарощування інвестиційної активності після
тривалої кризи. Відчутними є національні особливості розвитку інвестиційних
та інноваційних процесів у просторовому і галузевому вимірах. Проблема
активізації інвестиційно-інноваційної діяльності наразі трансформується і
полягає не стільки у нарощуванні інвестицій, скільки в їх ефективному
використанні. Ключовим принципом управління інвестиційно-інноваційною
діяльністю стає поєднання інвестицій з інноваціями: інвестиції ефективно
реалізуються лише за умов упровадження науково-технічних досягнень,
водночас інноваційний розвиток потребує масштабної інвестиційної підтримки.
Для створення привабливого інвестиційного клімату і стимулів для
нововведень необхідно комплексно задіяти державні регулятори, що
передбачені податковою, бюджетною, грошово-кредитною, амортизаційною та
митною політикою, удосконалювати правове регулювання у цій сфері [2].
Найважливішим завданням сучасної інноваційної політики є активізація
інвестиційно-інноваційної діяльності та створення цілісної системи її
фінансового забезпечення, яка має ґрунтуватися на широкомасштабному
залученні та максимально ефективному використанні фінансових ресурсів із
різноманітними джерелами походження. Протягом останніх років вченими
зроблено перші спроби вивчити причинно-наслідкові зв‘язки між фінансами та
інноваціями, досліджено структурні властивості та особливості інноваційного
розвитку, обґрунтовано стратегію ендогенного науково-технічного прогресу
через динаміку технологічних змін, однак і сьогодні низка важливих проблем
щодо активізації інвестиційно-інноваційної діяльності та побудови системи її
фінансового забезпечення потребують не лише детального аналізу та виявлення
недоліків, а й фундаментальних досліджень у цій сфері, без яких буде важко
забезпечити ефективність і високі темпи розвитку національної економіки.
Інвестиційно-інноваційна політика повинна бути збалансованою та
спрямованою на гармонійне доповнення внутрішніх інвестицій зовнішніми,
де визначальним фактором будуть національні інтереси держави, її
інноваційний розвиток. Додатковими заходами щодо залучення зовнішніх
інвестицій, які будуть спрямовуватися в пріоритетні інноваційні проекти є:
– доповнення існуючої законодавчої бази і розроблення нової, що
передбачатиме пільги для іноземних інвесторів, які мають намір вкладати
кошти саме в розвиток наукомістких галузей;
– забезпечення високого рівня підготовки інвестиційних проектів
інноваційного характеру відповідно до міжнародних стандартів;
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– активне співробітництво з міжнародними інвестиційними та
фінансовими структурами;
– ефективне інформаційне забезпечення потенційних іноземних
інвесторів щодо можливостей реалізації інноваційних проектів в Україні [1].
На державному рівні існує безліч проблем, без успішного вирішення яких
неможливий подальший розвиток економіки України: неузгодженість
законодавчих актів, відсутність взаємозв'язку між грошово-кредитною,
бюджетно-фінансовою політикою і політикою економічного зростання,
невирішеність проблем технологічного обміну, відсутність тісних зв‘язків між
наукою і виробництвом, недосконалість системи права інтелектуальної
власності [3].
У цих умовах можливі два основні шляхи активізації інвестиційноінноваційної діяльності: державна підтримка і ефективне використання
внутрішніх можливостей підприємств для створення потенціалу інноваційного
розвитку. Державне фінансування слід концентрувати в суспільному секторі
економіки, а більшість підприємств повинна використовувати внутрішні
резерви, для інвестиційно-інноваційного розвитку.
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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Провідною ознакою сучасного суспільства є зростання значущості
інтелектуальних ресурсів як базових умов розвитку системи виробництва.
Питання сутності інтелектуальних ресурсів, їх структури і ефективного
використання в економічних системах є ключовим в подальшому розвитку
високотехнологічного устрою життя суспільства.
Інтелектуальні ресурси – це нематериалізовані надбання людства у
вигляді знань, умінь, навиків, здібностей, які використовують як основу для
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економічного росту організацій, регіонів і держави. По своїй природі вони
неоднозначні і містять різні елементи. Класифікувати їх можна за різними
ознаками (рис.1).

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
РЕСУРСИ
За належністю суб’єктам:
індивідуальні
колективні
державні
загальнонаціональні
глобальні

За формуванням:
на основі існуючих ресурсів
при самостійному
генеруванні в «головах»
спеціалістів

По формі прояву:
матеріалізовані
нематериалізовані
За сферою призначення:
соціальні
економічні
політичні
екологічні

За призначенням:
наукові
теоретичні
прикладні
практичні
рутинні
За використанням:
відчужувані
невідчужувані

Рис. 1 Класифікація інтелектуальних ресурсів
По формі прояву, інтелектуальні ресурси класифікують на
матеріалізовані і нематериалізовані. Прикладом першого виду ресурсів можуть
бути різні друковані видання, в тому числі наукові дослідження (книги,
монографії, звіти, доклади і ін.). До другого виду відносять бази даних,
програмні продукти і інше.
За формою використання, ІР можна поділити на відчужувані і не
відчужувані. Відчужувані ресурси можуть бути передані в користування іншим
суб‘єктам – споживачам на певних умовах (патент, ліцензія) або в усній формі,
в вигляді бази даних, знаків і символів. Невідчужувані ІР як правило існують в
нематеріальній формі і не можуть бути відділені від носія цих ресурсів
(індивіда, колективу).
Пріоритетне використання інтелектуальних ресурсів людства призначене
для планування організації, мотивації і контролю за належним збереженням,
використанням та примноженням знань людства. Забезпечення високої
духовності їх носіїв, мінімізація реальних (продуктивних) сил за рахунок
ліквідації причин їх переходу з категорії «деструктивних» в категорію
«фіктивних» [2, c. 10].
В сучасному суспільстві інтелектуальний ресурс стає основним
багатством і якраз, це багатство вказує на конкурентоспроможність держави в
економічних системах, виступає ключовим ресурсом їх розвитку [7]. В процесі
трансформаційних перетворень і використання інтелектуальних ресурсів
задіяні комерційні підприємства, державні інституції, всі суб‘єкти ринкових
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відносин. Здатність економіки створювати і ефективно використовувати
інтелектуальні ресурси, все більше виокремлює економічну силу нації, її
добробут.
Основним джерелом зростання стають інформаційні технології, інновації,
наука, знання, а розвиток інформації, науки, освіти, культури людської
особистості, її соціокультурних і духовних потреб визначає нарощування
інтелектуального ресурсу постіндустріального суспільства, який визначає
розвиток економіки та суспільства [6, с. 20].
Для більш повного дослідження сутності інтелектуальних ресурсів
важливе значення має класифікація знань, оскільки знання - це індивідуально
сформована в кожному розумінні індивіда, система нестаріючої або повільно
старіючої інформації, за допомогою якої можна об‘єктивно оцінювати різні
процеси, явища і результати, забезпечуючи даному інтелектуалу оптимальну
безпеку і душевний комфорт.
Найбільш рання класифікація знань була дана Арістотелем, який виділяв
такі види знань за їх змістом:
теоретичні і універсальні знання;
знання як технологія діяльності, які базуються на конкретній практиці;
нання як норматив діяльності, які базуються на життєвому досвіді.
Шеллер М. розрізняв три категорії знань – знання, необхідні для
діяльності або контролю; знання, які потрібні для загального розвитку і знання
для високих духовних цілей. Брукінг Є. по характеру використання
класифікував знання на ідеалістичні, систематичні, практичні і автоматичні [1].
В роботі І. Нонаки та Г. Такеучі знання по формі прояву поділяються на неявні
і явні. Автори даної роботи вважають, що одним із основних факторів
підвищення конкурентоспроможності сучасних компаній є можливість
приймати і генерувати знання [4]. Отже, існує дуже багато класифікацій знань,
кожна з яких служить певним цілям.
Одним із відомих вітчизняних вчених, хто дослідив інтелектуальні
ресурси і визначив, що знання людства проходять переломний етап у своєму
розвитку є В.П. Петренко, який визначив інтелектуальні ресурси як актив
знань, які доступні для використання, здатні до нагромаджування [5, с. 74].
Тобто процеси пов‘язані із знаннями, формування, організації, передачі,
збереження є рушійною силою розвитку держави. Через переливи існуючого
знання, яке досягло критичного значення, створюючи нові знання.
Аналіз інтелектуальних ресурсів дозволив конкретизувати, що
інтелектуальний потенціал суспільства – це сукупність істини, яка відповідає
об'єктивним потребам соціального прогресу духовних цінностей людей, які
реалізують їх у своєму духовному світі, ставленні один до одного, доцільній
діяльності [3, с. 20]. Сутність може бути також визначена, як сукупність
результатів усвідомлюваної індивідуальної, колективної та суспільної
розумової діяльності, що за певних умов може бути використана для
досягнення визначеної мети, вирішення певної задачі.
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ
Стан сільського ринку праці обумовлює рівень cоціально-економічного
розвитку територіальних суспільних систем. Від ефективності його
функціонування залежить добробут як кожного окремо жителя, так і громади в
цілому. У разі відсутності у населеному пунктів місць прикладання праці
порушується діяльність всіх його підсистем: економічної, соціальної та
управлінської, знижується комфортність умов життя, і як наслідок,
прискорюються міграційні процеси, уповільнюється кількісне та якісне
відтворення населення.
В сільській місцевості проживає 8,6 млн. осіб працездатного віку, а
кількість найманих працівників становить 5,6 млн. осіб. Решта 3 млн. осіб
статистика відносить або до економічно неактивного населення або
безробітного. Офіційний рівень безробіття у 2011 році становив лише 8,6 %, що
знаходиться в межах норми для таких держав як України. Виходячи з цих даних
можна помилково зробити висновок, що ситуація на сільському ринку праці не
є критичною.
До економічно неактивного населення відносять осіб, які: навчаються на
денних відділеннях навчальних закладів; отримують пенсію; зайняті веденням
домашнього господарства, доглядом за дітьми, хворими родичами; не можуть
знайти роботу, припинили її пошук, але можуть і готові працювати; немає
необхідності працювати, оскільки мають інші джерела доходу. На сучасному
етапі для серед причин неактивності сільського населення на ринку праці слід
виділити зайнятість в особистих селянських господарствах та втрату надії на
працевлаштування. Досить поширеною є, так зване соціальне утриманство,
коли цілі сім‘ї, як правило багатодітні, живуть за рахунок соціальних допомог.
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У 2011 р. в Україні налічувалося кількість вакансії дорівнювала 59,3 тис.
вакансій, з них лише 2,9 тис. у сільському господарстві, мисливстві та лісовому
господарстві. 46,7 % вакансій це робітничі місця, 39 % – посади службовців, і
лише 14,3 % не потребують професійної підготовки. Майже аналогічна
ситуація і в сільському господарстві, за виключенням посад службовців та
місць, які не потребують професійної підготовки, потреба в яких становить в
кожній групі 24 % від загальної кількості вакансій в цій галузі. Порівнюючи
попит на робочу силу з освітнім рівнем сільських трудових ресурсів, слід
відмітити, що найнижчий рівень зайнятості – 46 % – саме серед осіб, які мають
лише повну загальну освіту та є претендентами на місця, які не потребують
спеціальної підготовки.
Робочі місця в сільській місцевості, як правило, мають не комфортні
умови та є низько оплачуваними. Так, в сільському господарстві зайнято 728
тис. найманих працівників, а кількість штатних працівників становила лише
181,3 тис. осіб, з них 10,8 % працюють за умовами неповної зайнятості.
Сезонність сільськогосподарської праці, занепад тваринницької галузі та
відсутність підсобних промислів поглиблює кризові процеси на сільському
ринку праці та призводить невпевненості селян у своєму майбутньому та
можливості забезпечити належний рівень матеріального добробуту собі та
своїй сім‘ї.
Москаленко В.В.
аспирант кафедры макроэкономики и государственного управления
Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана
РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ : ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Рейтинговая оценка регионов Украины в настоящее время
осуществляется несколькими структурами, как государственными, так и
негосударственными - общественными организациями, институтами.
Официальная оценка действий местных властей строится на показателях
оценки деятельности облгосадминистраций, проводимой Министерством
экономического развития и торговли Украины и осуществляется по методике,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня
2011 года ғ 650.
Ежеквартальная оценка в настоящее время проводится по 41 показателю,
охватывающих различные направления деятельности, на которые оказывают
влияние местные органы исполнительной власти, и отражающих состояние
экономического развития, государственных финансов, потребительского рынка,
населения и рынка труда, инвестиционного развития, жилищно-коммунального
хозяйства, защиты прав детей, уровня преступности [1].
К основным недостаткам этого рейтинга относятся:
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отсутствие оперативной оценки – окончательные результаты рейтинговой
оценки доводятся в регионы через два-два с половиной месяца после
окончания отчетного периода, когда время, в течение которого можно
было принимать решение безвозвратно ушло;
некомпактность и трудноуправляемость системы показателей – 41
показатель, из которых около половины рассчитаны в регионах;
в систему показателей входят как показатели первого порядка, так и
находящиеся ступенькой ниже, что усиливает негативный эффект (если в
регионе «хромает» отдельная отрасль, либо умножает позитивный
эффект, если регион в какой-либо сфере лидирует);
практически все показатели рейтинговой оценки – это показатели
динамики, а не структуры, что обуславливает резкие скачки от квартала к
кварталу отдельных регионов (во многих регионах срабатывает эффект
низкой базы сравнения);
расчет интегрального критерия строится на основе отклонения от
максимальных (для показателей-стимуляторов) или минимальных (для
показателей-дестимуляторов) значений того или иного индикатора;
постоянное совершенствование рейтинговой оценки, выбор новых
показателей, их перегруппировка, что лишает возможности провести
объективный анализ динамики позиции региона от квартала к кварталу.
Кроме того, оценка годового показателя рейтинговой оценки проводится
по расширенному кругу показателей, что вообще делает бессмысленной
проведение ежеквартальной оценки.
Использование оценки деятельности региональных властей призвано
было стимулировать работу местных органов власти, что на деле выливается в
борьбу за цифры, а не за реальное улучшение ситуации в экономической и
социальной сфере. Несовершенство методики статистических показателей, при
которой, например зарегистрированное в Киеве предприятие реально
вкладывает инвестиции в Винницкую область, а отчитывается в Киевское
управление статистики по месту регистрации,
приводит к нарушению
объективности в оценке уровня регионального развития.
И,
наконец,
наиболее
важным
недостатком
проводимой
Минэкономразвития Украины рейтинговой оценки является ее абсолютная
оторванность от принятия решений по выделению средств из бюджета на
социально-экономическое развитие регионов – это касается и субвенции на
социально-экономическое развитие, и недавно созданного Государственного
фонда регионального развития.
Распределение средств на региональное развитие не привязано к текущим
показателям развития региона и его рейтинговой оценке.
Таким образом, нарушается один из ключевых принципов региональной
политики,
используемый
в
Европейском
союзе
–
принцип
макрокондициональности, т.е. зависимости выплат структурных фондов
регионального развития от соблюдения правительством региона определѐнных
макроэкономических показателей.
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Еще одной рейтинговой системой, которая заслуживает внимания,
является ежегодная оценка уровня конкурентоспособности регионов Украины,
проводимая Фондом «Эффективное управление» [2].
Индекс конкурентоспособности регионов Украины исчисляется по
методологии Всемирного экономического форума (ВЭФ) для оценки
конкурентоспособности стран мира. Несомненно, проводимая Фондом
«Эффективное управление» оценка конкурентоспособности регионов Украины
методологически более совершенна: как результат, изменения позиций
регионов за год максимально составляют семь позиций, а в среднем составляет
менее двух позиций.
Этот рейтинг, во-первых, более объективен, во-вторых, может
использоваться
потенциальными
инвесторами
для
оценки
уровня
конкурентоспособности региона, в-третьих, учитывает потенциал региона, и
что самое важное, инфраструктуру – ту составляющую инвестиционного
портрета, ответственность за качество которой несет государство в лице
органов местной власти.
Тем не менее, рейтинг рассчитывается раз в год, статистические данные
используются с большим опозданием, поэтому, несмотря на его явные
достоинства, он не может применяться руководителями регионов и страны в
целом для оперативной оценки уровня регионального развития и проведения
эффективной региональной политики. Однако высокий уровень достоверности
исходных данных, всемирно признанная и используемая методика расчѐта
показателя конкурентоспособности делают его незаменимым в качестве
интегрального ориентира конкурентоспособности региона.
Итак, для того чтобы рейтинговая оценка стала реальным инструментом
региональной политики, она должна соответствовать ряду критериев:
компактность и прозрачность формирования (не более 15 показателей в
четырех ключевых сферах: экономическое развитие, экологическая
ситуация, социальная сфера и институциональное развитие), которые
являются постоянными и одинаковыми для всех регионов (в
Российской Федерации в настоящее время для оценки деятельности
региональных властей используется лишь 11 показателей);
учет оценки действий местной власти населением (не должно быть явных
различий между показателями региона на бумаге и социальными
настроениями), который должна проводить незаангажированная
общественная организация или международный институт. Хороший опыт
в социальных исследованиях накоплен в Центре Разумкова, который
может стать партнером региональных властей в объективной оценке их
действий со стороны населения;
использование только показателей верхнего порядка.
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НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ У. БІВЕРА ДЛЯ ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА
КОРПОРАЦІЙ
Коефіцієнт Бівера – це відношення різниці між чистим прибутком та
амортизацією до суми поточних і довгострокових зобов‘язань. Проаналізуємо,
економічний сенс чисельнику даного коефіцієнту. У. Бівер пропонує з різниці
доходів та витрат (що включає у себе амортизацію) повторно відняти витрати
(їх частину у вигляді амортизації). Існує думка, що чисельник коефіцієнта
Бівера не має певної економічної інтерпретації, також існує не багато
корпорацій та компаній, у яких чисельник даної формули отримає позитивне
значення. Виходячи з вищевикладеного окремі автори [1, с.267] говорять про
необхідність в чисельнику використовувати суму амортизації і чистого
прибутку. Рекомендовані показники коефіцієнта Бівера згідно міжнародним
стандартам знаходяться у межах 0,17-0,4. Проведемо аналіз системи показників
У. Бівера для оцінки потенціального банкрутства корпорацій за період 20102011 роки (табл. 1-2). У 2010 році Арселор та Рошен мали незначний ризик
банкрутства за значенням показника коефіцієнта У. Бівера – 0,69 та 0,52,
відповідно (табл. 1). Турбоатом, Укрнафта та Новомосковський трубний завод
(НМТЗ) мали середній ризик банкрутства протягом найближчих п‘яти років –
відповідно 0,3, 0,29 та 0,25 (табл. 1).
Таблиця 1
Система показників У. Бівера для оцінки потенціального банкрутства
корпорацій (2010)
ДМК

НДТЗ

НМТЗ

УПЄК

Укрнафта

Арселор

Турбоатом

Рошен

Інтерпайп

АМК

ІСД

1.Коефіцієнт Бівера
2.Рентабельність активів
розрахована виходячи з
чистого прибутку

0,08

-0,31

0,06

0,25

0,01

0,29

0,69

0,30

0,52

-8

9

-5

-3

1

12

12

8

4

3.Фінансовий леверидж

15,8

1,37

0,78

0,56

0,19

1,24

0,31

0,40

-0,62

-0,13

0,08

0,08

0,20

0,01

0,17

0,32

-0,49

0,66

0,89

1,22

1,26

1,28

1,06

2,44

2,16

0,46

Назва показника

4.Коефіцієнт покриття активів
чистим оборотним капіталом
5. Коефіцієнт поточної
ліквідності
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7,93

Алчевський металургійний комбінат (АМК), Нижньодніпровський
трубопрокатний завод (НДТЗ), УПЕК, Дніп-ровський металургійний комбінат
(ДМК) наблизились до ризику банкрутства протягом найближчого року – 0,08,
0,04, 0,01 та -0,31 відповідно (табл. 1). У 2011 році Арселор, Укрнафта та
Турбоатом мали середній ризик банкрутства протягом найближчих п‘яти років
за значенням показника коефіцієнта У. Бівера – відповідно 0,36, 0,27 та 0,25
(табл. 2). АМК, ДМК, УПЕК, Рошен, НМТЗ, НДТЗ наблизились до ризику
банкрутства протягом найближчого року –відповідно (- 0,02), (-0,17), 0,02,
0,09, 0,12 та 0,13 (табл. 2).
Показники фінансового левериджу році ДМК, Укрнафти у 2010
знаходяться у оптимальних межах, АМК та Рошен мають нестійкий фінансовий
стан. Інші здійснюють фінансування за рахунок власних коштів. В 2011 році
АМК, Рошен та ДМК мають нестійкий фінансовий стан та високий ризик
банкрутства. Показник Укрнафти знаходиться у допустимих межах, в той час
як інші корпорації мають резерви для залучення позикового капіталу.
За рентабельністю активів у 2010 році Укрнафта, Арселор, ДМК та
Турбоатом мали незначний ризик банкрутства – відповідно12%, 12%, 9%, 8% .
Корпорація Рошен мала середній ризик банкрутства протягом найближчих
п‘яти років – 4%. Інші, УПЕК, НМТЗ, НДТЗ, АМК наблизились до ризику
банкрутства протягом найближчого року (табл. 1). В 2011 році Укрнафта,
Турбоатом, ДМК, Арселор мали незначний ризик банкрутства – відповідно
12%, 8%, 7%, 6%. Корпорації Рошен, УПЕК, НМТЗ, НДТЗ, АМК мали ризик
банкрутства протягом найближчого року (табл. 2). В вітчизняній практиці
вважається оптимальним значення коефіцієнту фінансового левериджу від 1 до
2 (у великих публічних компаній це співвідношення може бути ще більше).
Таблиця 2
Система показників У. Бівера для оцінки потенціального банкрутства
корпорацій (2011)
Назва показника

ДМК

НДТЗ

НМТЗ

УПЄК

Укрнафта

Арселор

Турбоатом

Рошен

Інтерпайп

АМК

ІСД

1.Коефіцієнт Бівера
2.Рентабельність активів
розрахована виходячи з
чистого прибутку
3.Фінансовий леверидж
4.Коефіцієнт покриття активів
чистим оборотним капіталом
5. Коефіцієнт поточної
ліквідності

-0,02

-0,17

0,13

0,12

0,02

0,27

0,36

0,25

0,09

-8

7

-0,5

-6

0

12

6

8

1

12,51

4,54

0,8

0,52

0,21

1,28

0,31

0,52

8,51

-0,48

-0,32

0,09

0,09

0,00

0,07

0,14

0,35

-0,31

1,09

0,67

2,59

1,45

1,37

1,16

2,11

2,04

0,66

При великих значеннях коефіцієнта організація втрачає фінансову не
залежність, і її фінансове становище стає вкрай нестійким. В 2010 році
Турбоатом, УПЕК, НДГЗ, НМТЗ, Арселор мають середній ризик банкрутства
протягом найближчих п‘яти років, інші мають кризовий фінансовий стан та
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ризик банкрутства протягом найближчого року (табл. 1). В 2011 році Арселор,
Укрнафта, НМТЗ та НДТЗ мають середній ризик банкрутства протягом
найближчих п‘яти років, Рошен, ДМК, АМК – ризик банкрутства протягом
найближчого року (табл. 2). За показником поточної ліквідності в 2010 році
Арселор та Турбоатом мали незначний ризик банкрутства, НДТЗ, НМТЗ,
УПЕК, Укрнафта – середній ризик банкрутства протягом найближчих п‘яти
років, АМК, ДМК, Рошен – ри-зик банкрутства протягом найближчого року
(табл. 1). В 2011 році НДТЗ, Арсе-лор та Турбоатом мали незначний ризик
банкрутства, НМТЗ, УПЕК, Укрнафта, АМК мали середній ризик банкрутства
протягом найближчих п‘яти років Рошен та ДМК мали ризик банкрутства
протягом найближчого року (табл. 2).
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Пустоваров В. В.
здобувач
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
ЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ У ВІДТВОРЕННІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Фінанси відображають суспільні відносини, що виникають в процесі руху
вартості створеного ВВП, який відображається у грошових потоках між
суб'єктами економіки в процесі формування доходів і здійснення видатків.
Фінансові відносини мають специфічні ознаки, які віддзеркалюють їх грошову,
розподільчу, фондоутворюючу сутність. Фінанси мають двоїстий характер. З
одного боку, це – система відносин в процесі розподілу ВВП і формування
централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, а з іншого –
вони створюють реальну основу для формування їх матеріальної основи –
фінансових ресурсів, що спрямовуються на здійснення функцій держави та
забезпечення процесів відтворення [1]. Фінансові ресурси є об‘єктом реального
грошового обороту в процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання.
Важлива для суспільного відтворення розподільча функція фінансів
проявляється в процесі розподілу ВВП та національного доходу шляхом
утворення фондів грошових коштів і використання їх за цільовим
призначенням. Провідне значення процесу розподілу підтверджується тим, що
розподільчі відносини були виділені у самостійний розділ політекономії
Ж.Сеєм та Д.Мілем. Необхідність детального аналізу розподільчої функції
фінансів підтверджується дослідженнями А.Сміта, який системно
проаналізував джерела та чинники росту національного багатства та
національного доходу. Тому логічним є те, що результати розподільчих
відносин мають детально аналізуватися на державному рівні для вироблення
необхідних заходів впливу.
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У процесі розподілу вартості ВВП і Національного доходу беруть участь
держава, юридичні особи та домогосподарства. Розподільча функція дозволяє
поповнити фонд відшкодування, сформувати фонд споживання та фонд
нагромадження. Механізм дії розподільчої функції фінансів розповсюджується
на: первинний розподіл — розподіл вартості ВВП, доходів підприємств і
формування первинних доходів суб'єктів, зайнятих у створенні ВВП. До
первинних доходів належать: 1) зарплата та інші доходи фізичних осіб; 2)
прибуток та амортизація; 3) податки, соціальні відрахування, доходи від
надання державних послуг та використання державних ресурсів.
Лановий В.Т. [2] проаналізував розподіл доданої вартості і чистого
імпорту України на первинні фінансові фонди у 2010 році. Зокрема, за
розрахунками В.Ланового, обсяг ВВП (1094,6 млрд грн) та чистий імпорт (31
млрд грн) було розподілено на: фонд заробітної плати – 399,3 млрд грн, майнові
та інші прибутки громадян – 221,2 млрд грн, непрямі податки – 189,8 млрд грн,
соціально-страхові і пенсійні відрахування – 178 млрд грн, амортизація
основного капіталу – 62,1 млрд грн, чисті прямі іноземні інвестиції – 46,1 млрд
грн, чисті іноземні інвестиції – 15,2 млрд грн, сальдо прибутків і збитків
підприємств – 13,9 млрд грн. Не викликає сумніву той факт, що економічна
обґрунтованість зазначених пропорцій має ретельно аналізуватися на
державному рівні, оскільки вони визначають основу подальшого перерозподілу
і мають пряме відношення до формування ресурсів бюджету.
Перерозподіл — полягає у створенні і використанні вторинних доходів
(централізованих фондів) за рахунок розподіленої вартості. Його необхідність
пов‘язується із: утриманням невиробничої сфери; забезпеченням держави
грошовими коштами для виконання своїх функцій. До вторинних доходів
належать: 1) загальнодержавні доходи (бюджет, цільові державні фонди,
відомчі фонди міністерств і відомств); 2) корпоративні доходи (фонди
підприємств). Вторинний розподіл — другий етап перерозподілу в частині
формування доходів фізичних осіб, зайнятих у бюджетній (невиробничій)
сфері. У результаті розподілу (первинного і вторинного) та перерозподілу
створеної вартості в усіх власників, груп населення утворюються кінцеві
доходи, з використанням яких пов‘язана заключна стадія руху Національного
доходу і відтворювального процесу — його споживання [1].
Варто підкреслити, що показники, що утворюються в результаті
розподільчих процесів, в першу чергу, макрофінансові пропорції між фондами
відшкодування, споживання та нагромадження не знаходять своє відображення
ані в Програмах соціально-економічного розвитку країни, а ні в пакеті
документів, які складаються під час формування державного бюджету та
підготовки відповідного законопроекту. Як свідчить інформація з офіційного
сайту Верховної Ради України, пакет документів про державний бюджет на
2013 рік містить: інформацію про соціально-економічне становище країни,
основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на
2013 рік та прогноз на 2014-2015 роки, оцінку доходів державного бюджету на
2013 рік, визначення обсягів державного боргу та джерел його фінансування;
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пояснення щодо видатків в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів;
порядок організації міжбюджетних відносин [3].
Висновки. Усі Програмні документи ґрунтується на принципах аналізу
факторів економічного зростання, а не факторів розширеного відтворення, де
розподільча функція фінансів відіграє провідну роль. З огляду на необхідність
встановлення оптимальних і справедливих пропорцій розподілу вартості
створеного ВВП між державою, юридичними особами та домогосподарствами,
доцільно ввести в практику постійний моніторинг та аналіз розподільчих
процесів, а також виділити показники, що їх характеризують, в окремий розділ
у всіх Програмних документах, в першу чергу, тих, які стосуються формування
та використання ресурсів бюджетів усіх рівнів.
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кафедра маркетинга и менеджмента внешнеэкономической деятельности
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Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина г. Харьков
АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Международная торговля – это оплаченный товарооборот между
странами, который представляет собой трансграничный обмен товарами и
услугами, совокупность внешней торговли всех стран мира [1, с. 9].
Международную торговлю характеризуют три важнейших составляющих:
общий объем международной торговли /товарооборот/, географическая и
товарная структура.
Объем внешней торговли Китая в 2011 г. составил 3641,9 млрд. долл.
США (уступив первенство США – 3746 млрд. долл. США), из них 1898,4 млрд.
долл. США – экспорт (США – 1486 млрд. долл. США на втором месте), а
1743,5 млрд. долл. США – импорт (США – 2266 млрд. долл. США на первом
месте). Темп роста экспорта и импорта снизился до 120,3 и 125,0% против 131,3
и 138,7% в 2010 г.. Внешняя торговля Китая составляет 2,1% ВВП. На
протяжении 11 лет страна имела активный внешнеторговый баланс, который
вырос в 6 раз с 24,1 до 154,9 млрд. долл. США [2].
Экспорт Китая в 2011 г. составил 10,7% мирового и 1/3 Азийскоого
экспорта, тогда как в 2003 г. он составлял лишь 5,9% и 1/5 соответственно.
Доля импорта – 9,7%, но тенденции сохранились те же. По экспорту текстиля
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(94,4 млрд. долл. США) и одежды (153,6 млрд. долл. США) Китай занял 1-е
место в мире. Географическое распределение экспорта текстиля и одежды на
рис. 1.
В 2011 г. Китай был главным экспортером ЕДР и офисного оборудования
(29,5% мирового экспорта на сумму 218,5 млрд. долл. США),
телекоммуникационного на сумму 208,7 млрд. долл. США и интеграционных
схем на 69,6 млрд. долл. США, обогнав Европейский союз, Гонконг и США.
Китай был вторым по импорту этой статьи с долей в 16,6%.
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Рис. 1. Географическое распределение экспорта текстиля и одежды Китая в
2011 г., в млрд. долл. США
Третье место в мире в 2011 г. по импорту топлива на сумму 275,7 млрд.
долл. США и энергетических продуктов на сумму 240,5 млрд. долл. США.
Географическая структура международной торговли может быть
рассмотрена как распределение торговых потоков между странами и их
группами. Внешнеторговые отношения Китая со странами в 2011 г.
представлены на рис. 2. Непревзойденным лидером торговли является
Германия (64,5 млрд. евро), Нидерланды (51,5 млрд. евро), Великобритания
(40,8 млрд. евро) др. страны [3].
Мировая торговля услугами в 2011 г выросла на 11% и составила 4170
млрд. долл. США превысив докризисный уровень 2008 г. в 3850 млрд. долл.
США.[2] Высокие темпы роста экспорта услуг демонстрировали страны
Европы (11 % против 4% в 2010) и СНГ (19% против 13%), в странах Азии
снижение до 11% против 23% в 2010. В экспорте услуг среди стран мира
лидируют США –581 млрд. долл. США, Великобритания – 274 млрд. долл.
США, Германия –253 млрд. долл. США, Китай – 182 млрд. долл. США и др. [2]
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Рис. 2 Внешнеторговые отношения Китая со странами ЕС в 2011 г., в млрд.
евро (Разработано автором по источнику [3])
Таким образом, внешняя торговля Китая имеет активный
внешнеторговый баланс при снижении темпов, расширяется ассортимент,
качество и экологическая составная выпускаемых товаров и предоставляемых
услуг, увеличение доли рынка в АТР и Африке, ориентация на внутреннее
потребление, природоохранные мероприятия и технологии.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Включення України до процесів глобалізації світової економіки та її
становлення як незалежного суб`єкта міжнародної економічної діяльності
робить її залежною від впливу зовнішніх економічних чинників. Внаслідок
цього, більшого поширення набувають такі поняття як економічна та фінансова
безпека держави, їх роль у дотриманні стабільного функціонування всієї
економічної системи держави.
Для розкриття сутності категорії ―фінансова безпека‖ визначимо об‘єкт її
вивчення та виявимо місце в системі національної безпеки держави. Слід
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зазначити, що об‘єктом фінансової безпеки є не лише держава, її
недоторканість, суверенітет, її економічна та фінансова система, але й
суспільство в цілому та кожна окрема людина зокрема. Таким чином, ми
можемо трактувати фінансову безпеку держави як системну категорію, яка
включає безпеку як на макрорівні, так і на мезо- та мікрорівні.
Мікрорівень фінансової безпеки стосується інтересів окремої людини та
домогосподарств. Сучасні автори визначають фінансову безпеку людини як
―такий стан життєдіяльності громадянина, при якому забезпечується правовий
та економічний захист його інтересів, дотримуються конституційні права,
забезпечується гідний і якісний рівень життя незалежно від впливу внутрішніх і
зовнішніх загроз‖ [5]. На даному рівні фінансова безпека тісно переплітається з
соціальною безпекою людини через забезпечення різноманітних потреб
громадян збоку держави шляхом соціально-економічних програм.
Мезорівень характеризує фінансову безпеку на рівні підприємств. Слід
відмітити, що в сучасних наукових колах не існує єдиного визначення категорії
―фінансова безпека‖ як на рівні окремого підприємства, так і на рівні держави.
Так, Н.С. Самбуріна визначає фінансову безпеку підприємства як ―стан захисту
від загроз, які виникають у процесі його розвитку та функціонування, як
суб‘єкт фінансових відносин‖ [4].
Якщо розглядати фінансову безпеку як цілісну систему, то можна
виявити тісний взаємозв‘язок між її рівнями. Так, без забезпечення фінансової
безпеки держави неможливо забезпечити фінансову безпеку підприємств, які
функціонують на її території, громадян та осіб, які проживають у цій країні. В
той же час забезпечення фінансової безпеки окремої людини або підприємства
є основою для забезпечення безпеки у державному фінансовому секторі, адже
фінансовою базою існування будь-якої держави як інституту є передусім
надходження від податків та зборів до державного бюджету [5]. Проте
державний рівень в даній системі, на наш погляд, є вирішальним, адже
фінансова безпека людини чи підприємства досягається шляхом проведення
виваженої фінансової політики у різних сферах суспільного життя.
Вітчизняні та зарубіжні науковці по-різному трактують зміст категорії
―фінансова безпека держави‖ і не дають чітко сформованого визначення даному
поняттю. Так, О.І. Барановський визначає фінансову безпеку держави як
―ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин;
стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної,
податкової, розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної та фондової систем, а
також системи ціноутворення, який характеризується збалансованістю,
стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів…‖ [2]. В.М. Федосов
та С.І. Юрій висвітлюють поняття фінансової безпеки як ―певний рівень
незалежності, стабільності і стійкості фінансової системи країни в умовах
впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що складають
загрозу фінансовій безпеці‖ [5].
Аналізуючи вище перераховані визначення, можна стверджувати, що
автори розвивають ідею захисту національних економічних інтересів, тобто
основу фінансової безпеки вони вбачають саме в протекціоністському
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спрямуванні. Ми в цілому погоджуємося з таким трактуванням, адже слід
згадати, що дослідження в галузі економічної (зокрема і фінансової) безпеки на
рівні держави актуалізувалися в результаті економічної кризи 1929-1933рр.
Проте в даному контексті слід навести визначення фінансової безпеки держави,
яке пропонується в Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України:
―фінансова безпека – це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської,
валютної системи та фінансових ринків, який характеризується
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз,
здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної
системи та економічне зростання‖ [3]. Дане визначення фінансової безпеки є
більш широким, адже характеризує її не тільки з позицій захисту та стійкості
фінансової системи держави, а й передбачає забезпечення відповідних умов для
розвитку економіки в цілому.
Проте те існують й інші погляди на визначення даної категорії.
Наприклад, російський вчений М.Н. Арсентьев висвітлює дане поняття як
―…складову економічної безпеки країни, яка ґрунтується на незалежності,
ефективності та конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери та
виражається через індикатори, які характеризують збалансованість фінансів,
ліквідність активів і наявність необхідних грошових, валютних, золотих та
інших резервів‖ [1]. В.К. Сенчагов розглядає фінансову безпеку держави як
―…створення таких умов функціонування фінансової системи, за яких, поперше, гранично мала можливість переспрямування фінансових потоків до
незакріплених законодавчими нормативними актами сфери їх використання і,
по-друге, до мінімуму знижено можливість явного зловживання фінансовими
коштами‖ [6]. На наш погляд, дані дефініції не є вичерпними та не можуть у
повній мірі охарактеризувати фінансову безпеку держави, адже дослідження
даної категорії повинно базуватись на конкретних заходах державної політики
у фінансовій сфері, які в кінцевому результаті відображаються на її показниках
та індикаторах та не зводяться лише до недопущення зловживання фінансовими
коштами та нераціонального їх використання.
Таким чином, підсумовуючи усе викладене вище, можна прийти до
висновку, що аналіз поглядів сучасних авторів на проблему визначення
фінансової безпеки держави як наукової категорії не дав єдиного та чіткого
розуміння сутності цього поняття. Але, з іншого боку, це дозволило нам
систематизувати основні думки вчених і виділити чотири підходи до розуміння
сутності категорії ―фінансова безпека‖:
підхід, що ґрунтується на необхідності формування системи захисту
фінансової системи та фінансових інтересів;
підхід, який базується на необхідності забезпечення ефективного
функціонування національної економічної системи та економічного
зростання;
підхід, основою якого є дослідження фінансової безпеки держави з
позицій системи показників та індикаторів фінансової та грошовокредитної сфери;
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підхід, який ґрунтується на комплексі монетарних та фіскальних заходів.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УКРАИНЕ
Инновационная деятельность является одной из важных факторов
развития экономик не только отдельного предприятия Украины, но и стран в
целом. Поэтому стимулирование инновационной деятельности является
важным экономическим процессом. В Украине исследованием данной темы
занимаются такие экономисты как Гринев А.В., Данилишин Б.М., Заруба В.Я.,
Иванов Ю.Б. и другие. Данная тема является актуальной, поскольку Украина
достаточно сильно отстает от различных интеграционных процессов,
происходящих в мировой экономике. Таким образом, целью данного
исследования является изучение основных рычагов стимулирования
инновационной деятельности в Украине.
На развитие инновационных процессов влияют такие факторы, как
экономические, технологические, правовые, политические и другие.
Основными источниками финансирования инновационной деятельности
могут быть: средства Государственного бюджета Украины; средства местных
бюджетов и средства бюджета Автономной Республики Крым; собственные
средства
специализированных
государственных
и
коммунальных
инновационных финансово-кредитных учреждений; собственные или
заимствованные средства субъектов инновационной деятельности; средства
(инвестиции) любых физических и юридических лиц; другие источники, не
запрещенные законодательством Украины [1].
В условиях всеобщей интеграции и глобализации Украина стремится к
устойчивому всестороннему развитию. На сегодняшний день уровень качества
и объем внедрения инноваций в Украине не соответствуют требованиям
интенсивно растущей экономики и это является проблемным моментом [3].
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По данным Госкомстата Украины за период с 2003 по 2011 г. в стране в
целом произошло снижение численности организаций и научных сотрудников,
ведущих научные исследования и разработки [2].
Таблица 1
Изменение количества организаций, выполнявших научные исследования и
разработки в Украине за период с 2003 по 2011 гг.
Год
Количество организаций,
выполняющих научные исследования и
разработки

2003

2005

2007

2009

2011

1500

1510

1425

1340

1300

Уменьшение
количества
научно-исследовательских
организаций
неизбежно влечет за собой снижение численности научных сотрудников.
Таблица 2
Изменение численности научных сотрудников, выполнявших научные
исследования и разработки в Украине за период с 2003по 2011 гг.
Год
Численность научных
сотрудников

2003
110000

2005
110050

2007
80500

2009
79000

2011
78500

Также, уровень инновационной активности субъектов хозяйствование
Украины остается низким, а мероприятия, которые употребляются
государством для стимулирования инновационной деятельности −
неэффективными. Снижение показателей, касающихся научных исследований и
разработок неразрывно связано со структурными изменениями в системе их
финансирования, что видно в табл. 2.
В соответствии с представленными данными в таблице 3 прослеживается
положительная динамика. Однако, в кризисный период (2009 г.) происходит
резкое снижение общего объема финансирования.
Таблица 3
Источники финансирования инвестиционной деятельности (млн. грн.)
Годы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Общая сумма
затрат, в том
числе:
3059,8
4534,6
5751,6
6160,0
10850,0
11994,2
7949,9
7839,8
7728,7

собственные
средства

государственный
бюджет

иностранные
инвесторы

другие
источники

2148,4
3501,5
5045,4
5211,4
7999,6
7264,0
5169,4
5058,3
4999,9

93,0
63,4
28,1
114,1
144,8
336,9
127,0
126,0
125,0

130,0
112,4
157,9
176,2
321,8
115,4
1512,9
1523,0
1534,2

688,4
857,3
520,2
658,0
2384,7
4277,9
1140,6
1039,5
1028,4

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что, несмотря на
влияние на инновационные процессы различных факторов, важным является
правильное, своевременное стимулирование данных процессов. Основным, из
которого является финансовая поддержка, а также правильный выбор ее вида.
Важность инновационной деятельности для стабильного экономического
развития и государственного регулирования этого процесса в настоящее время
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признается не только в развитых странах, но и в большинстве государств мира.
Однако реализация Украиной возможностей инновационных достижений в
науке существенно затрудняется негативными факторами. Исправить
сложившуюся ситуацию может создание эффективных условий для развития
инновационной деятельности при поддержке со стороны правительства.
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PROGRAM SOLUTION FOR EFFECTIVE ENERGY AUDIT OF
BUILDINGS
Increased global pollution from traditional energy sources and rising energy
prices had driven up the demand for more efficient management of power
consumption and energy cost control. Power saving, green energy and intelligent
power management now become powerful trends that create demands for more
advanced and centralized power management systems that enable real-time
monitoring and switching of electrical equipment.
Many people and businesses are trying to find a way to optimize their
electricity consumption. They are looking for a way to remotely and automatically
manage their electrical appliances and get information about their overall electricity
consumption. The goal is to save money, experience more energy efficient life style,
and ultimately contribute to the saving the resources of the planet.
The methodology for implementation and support such system (ERR-systems)
that was developed and subsequently implemented includes the following phases:
First phase: Analysis of the business decision to implement ERP.
Second phase: Selection of supplier and purchasing - The most famous and
most implementations of ERP systems are products of SAP and oracle.
Third phase: implementation (setup, configuration, parameterization and
adaptation of the software package according to the specific needs of the
organization), performed by a system integrator that provides implementation
methodology, know-how and training.
Fourth phase: operations and maintenance functionality, usability and
adequacy of the system is essential.
Fifth phase: development of the system - additional modules, data warehouse,
bi and evolution "outside" - add modules CRM, SCM, E - commerce.
Developed solution is used for large building such as office building, shopping
centers, large residential buildings, and buildings that aggregate many power meters
for various power consumers. It is a universal Electric Power Management Solution
that monitors and optimizes the performance of electric systems in real-time. The
Solarian Electric System Power Management Solution consists of the following
elements:
- VoiceMaster Power Management Server with RS485 interface;
- SmartPower 10 Meter (one for each monitored electrical circuit).
The solution collects performance data from SmartPower 10 Meters that
manage the electrical appliances. VoiceMaster Power Management Server analyses
the data, provides multiple reports for the user, and allows dynamic management of
connected to the SmartPower 10 meter appliances.
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Fig.1. Block - diagram of the program
Additionally, the Voice Master Power Management utilizes the collected data
to optimize the overall system performance by automatically disconnecting electric
appliances based on predefined power and time parameters. Overall, the electric
power management solution can increase the performance of commercial power
systems by 30% or more.
The integrated system for energy audit was developed to determine the level of
energy consumption and to identify opportunities to reduce it and to recommend
measures to improve energy efficiency [6]. The computer program was developed to
process data in energy audit, that is used programming language system for scientific
and engineering calculations MatLab [1, 2, 7]. The algorithm of the program to
process data when upgrading insulation and heating systems of existing residential
and public buildings is described in block diagram (fig.1). Input parameters:
FRZP - floor area of a building (or part of a building renovation) [m2];
SHDs - specific annual heat consumed for heating before renovation
[kWh/m2/year]
SHDn - specific annual heat consumed for heating after renovation [kWh/m2/
year]
ηs - The efficiency of the heating system before the renovation (seasonal);
ηn - The efficiency of the heating system after the update (seasonal);
Calculates and displays the amount saved heating energy per year FES [kWh/
year].
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By accumulating a database can more accurately assess the real impact of the
project renewable - actually maintained temperature in the building in terms of
planning temperature and depending on the outside temperature, fuel coolant.
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DEVELOPMENT OF A COMPUTING PROGRAM FOR ENERGY AUDIT
Industrial enterprises are integrated systems of buildings and production
process to realize a product or service. They are one of the biggest energy consumers.
Industrial facilities consume significant amounts of energy from the total energy
needs of the country.
The main purpose of the energy audit can vary for different objects. However,
an energy audit is usually conducted in order to understand how energy is used within
the organization and to find opportunities for improvement and savings. Sometimes
energy audits are conducted to evaluate the effectiveness of the project or program
for energy efficiency. The type of energy audit performed depends on the function,
size and type of company, whether it is necessary detailed audit and the extent of the
potential energy savings and the desired cost savings. Based on these criteria, an
energy audit can be classified as two types: pre-audit and detailed audit.
Preliminary audit - it most - often for known data on a simple analysis of
energy consumption and efficiency of the object. This type of audit requires many
measurements and data collection. These audits are carried out in a relatively short
time and the results are - common, present major opportunities for energy saving.
Economic analysis is usually limited to a simple calculation of the payback period, or
the time required to repay the initial investment through energy savings.
Detailed audit - it is needed - details and information. Usually conducted
measurements and collect inventory data for different energy systems to be evaluated
in detail. Therefore, the time required for this type of audit is - long prior to the
audit. The results of these audits are - and comprehensive - useful because they
provide - accurate picture of the energy performance of the plant and much more specific recommendations for improvements.
Generally, there are three main steps, each has several sub - steps. These three
steps are preparation, execution and reporting of energy audit. Data collection
through inventory and measurement is one of the main activities in the energy audit
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An energy flow diagram can show all energy flows to the facility, all streams
flowing out of the facility to the environment, as well as all important energy flows
within the facility. The purpose of the energy flow diagram is to describe the process
in detail. In fact, it generally does not show specific devices and equipment are
located in various sub - systems. The amount of 14 outgoing flow of energy must be
equal to the incoming energy. With this information, it is often possible to see the
opportunities for energy savings.

Fig.1. Block - diagram of program
In order to facilitate the computations in the calculation of levelized cost of
electricity from FS, the report works with an average annual values of costs and
energy output. To do this consistently are calculated: 1.) Equity Insurance factor
(capital recovery factor - CRF), which shows the amortization of the investment
costs; 2.) Value of the average total cost TC (total costs); 3). Average annual energy
output in kWh - EPsr.
Calculated data by expressions (1), (2) and (3) allow values to determine the
levelized cost of electricity.
For the purpose of energy audit a program was developed to calculate the
energy savings in the industry that used programming language system for scientific
and engineering calculations MatLab [1, 2, 7]. It is described the algorithm of the
program to process the data on energy savings in the industry (fig.1). Input:
SECIS - specific energy consumption for the production of the unit before
applying energy saving measures kWh / ed. prod. / year;
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SECIH - specific energy consumption for the production unit after
implementing energy saving measures kWh / ed.prod. / year;
W - output during the year (t, m2, number, etc.); Calculates and displays the
amount saved energy to produce a product in the industry for one year:
FES=( SECIс - SECIн)* W , kWh/год
(1)
After starting the program, it run the steps in its algorithm. The assessment is
based on the concept of levelized cost of production electricity (levelized cost of
electricity LCOE), which takes into account the time value of money and create a
realistic picture of the financial parameters associated with the investment.
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PROGRAM FOR ENERGY MANAGEMENT OF OFFICE BUILDINGS AND
EQUIPMENT
Buildings and especially industry buildings consume more energy than any
other sector of Bulgarian economy. They represent about 40% of energy consumption
and 36% of its emissions of CO2. Energy consumption in industrial buildings is one
of the essential user performance during their operation and an essential component
in the maintenance costs of the office areas. Energy consumption information should
be available to consumers-buyers through transactions and need to be provided in the
technical passport of the industrial building. Class of the building is marked with the
Latin alphabet (A-G) and is similar to the energy efficiency of household and office
appliances. Index of energy efficiency - IEEm in buildings is determined:
(1)
Where: SEMm - specific energy-efficient measure passportization building;
EE0 - standardized energy reference.
Our study (tabl.1), conducted in the period January 2011 to December 2012
shows that approximately 60% of energy consumption in buildings is due to the
heating and hot water, which means that the potential for energy savings is enormous.
Measures to improve energy efficiency of the office areas are the actions that
lead to verifiable measures or estimate energy efficiency. Lighting consumes an
overwhelming portion of the 19% of the electricity in the office. In many industrial
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Heating
Hot water
Electricity
Total:

100
100
100
100

54
39
15
108

46
44
113
55

Alternatively
consumption
energy
than certain strict
EU standards
kWh/m2/year
27
15
17
59

Comparison
100 %

Actually
reported
energy
consumption *
kWh/m2/year

Comparison
100 %
(average)

Office area
systems
(building
systems):

Comparison
100 %

and commercial buildings, lighting accounts for 40 percent or more of the cost of
electricity.
Tabl.1
Energy consumption for heating, hot water and electricity kWh/m2/year

37
26
73
39

Alternative values in
U accordance with
Directives EU
low energy/passive
Houses (refer Cepheus)
kWh/m2/year
22
9
11
42

The transition to more efficient lighting is one of the cheapest ways to reduce
the use of electricity and vapor / heat, leading to global warming. Examples are
energy - efficient fluorescent lamps – save about 35% of the standard fluorescent
voltage and have an equally long life; LED Technologies – 50 to 80% less energy
consumption. The main investments should be focused on improving systems for
heating, hot water, ventilation and air conditioning, lighting, implementing high
quality building and insulation materials.

Fig.1. Block - diagram of energy saving program
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This necessitates the creation of computer programs and control systems for
measurement and evaluating energy efficiency of office equipment like: Automated
energy management systems in buildings and business offices; Lighting control
systems; Automated heating control systems; Control systems for ventilation; Control
systems for air conditioning; Control systems for industrial and domestic hot water.
For this purpose we have developed an algorithm (fig.1) for a computer
program to calculate the energy costs saved when the old office equipment do get
replaced with new one. Save energy per unit from office equipment when replacing
or purchase new equipment in industrial buildings or office areas is calculated using
formulas for active mode and standby mode. A computer program was developed in
MatLab [1, 2, 7]. In the developed algorithm is put in active mode [6]:
PAC - the old electric power equipment in active mode, the replacement of
existing equipment or the average power in active mode of equipment on the market
in 2007 for the purchase of new equipment [W]; PAH - electrical capacity of the new
equipment in active mode [W]; ha - hours of operation of the equipment in active
mode [h]. Calculating:
FESa = (PAs - PAn) * ha / 1000, [kWh / year]
(2)
Put in standby mode [6]: PSC - the old electric power equipment in active
mode, the replacement of existing equipment or the average power in stand - by mode
of equipment on the market in 2007 for the purchase of new equipment [W]; PS H new electric power equipment in stand - by mode [W]; hSB - hours of operation of the
equipment in the stand - by mode [h]. Calculating:
FESSB = (PSC - PSH) * hSB / 1000, [kWh / year]
(3)
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Бабошкін Д.М.
аспірант
Київський національний університет будівництва і архітектури
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
Досягнення економічного зростання будь-якого підприємства в значній
мірі залежить від здатності команди управлінців виявляти численні фактори,
які впливають на бізнес, оцінювати спрямованість (позитивну чи негативну) і
вагомість впливу цих факторів та адекватно на них реагувати. В управлінні
будівельними підприємствами України застосовується велика кількість
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сучасних методів і методик, без яких успішне функціонування компанії в
ринковому середовищі є якщо не неможливим, то проблематичним [1].
Кадровий потенціал підприємства відіграє провідну роль у вирішенні
науково-технічних, організаційних та економічних завдань щодо виконання
поставлених результатів господарювання. Рівень забезпечення підприємства
робочою силою та раціональне її використання значною мірою визначають
організаційно-технічний рівень виробництва, характеризують ступінь
використання техніки і технології, предметів праці, створюють умови для
досягнення високої конкурентоспроможності та фінансової стабільності [3, с.
180].
Оцінка роботи персоналу підприємства слугує засобом управління, що
надає можливість керівникові досягти мети діяльності організації.
Оцінка ефективності персоналу є складним багатоаспектним питанням.
Тобто, ефективність у вигляді кількісних вимірювачів показує, що
управлінський персонал здійснює необхідні, важливі дії у правильному
напрямі. Економічна ефективність характеризує ступінь досягнення цілей
підприємства шляхом результативного менеджменту персоналу на основі
принципу економічного підходу до витрат ресурсів, а соціальна ефективність
характеризує ступінь задоволення потреб та інтересів найманих працівників[5].
Вихідним моментом для оцінювання і прийняття рішень у галузі
кадрового потенціалу є аналіз забезпеченості підприємства трудовими
ресурсами й ефективності їх використання. Це розширює межі аналітичних
досліджень, критеріями оптимізації трудових відносин стають не лише
економічні, а й соціальні параметри. Економічні й соціальні гарантії праці, з
одного боку, і жорсткі умови трудової діяльності, з іншого, формують сферу
глибоких аналітичних досліджень кадрового потенціалу підприємства [3, с.
180].
На сьогодні, кількісні дані для оцінки ефективності управління
персоналом є більш ефективними, ніж традиційні, засновані на оцінці людських
навичок і здібностей, а також є очевидним те, що шляхом об'єднання всіх
інструментів визначення ефективності навколо спільної мети, організація буде
в змозі досягнути більшої ефективності в процесах управління персоналом[6].
Задача оцінки ефективності управління персоналом підприємства полягає
у визначенні:
1) економічної ефективності (характеризує досягнення цілей діяльності
підприємства за рахунок кращого використання трудового потенціалу);
2) соціальної ефективності (виражає виконання очікувань і задоволення
потреб і інтересів працівників підприємства);
3) організаційної ефективності (оцінює цілісність і організаційну
оформленість підприємства).
Даний підхід заснований на тому, що працівники підприємства
виступають сукупним суспільним працівником, що безпосередньо впливає на
хід його діяльності. Тому кінцеві результати такої діяльності і повинні
виступати критеріями оцінки організаційної ефективності управління
персоналом [2, с. 459].
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Оцінка ефективності управління персоналом заснована, насамперед, на
інформації про працівників: просування по службі, їх професійні,
кваліфікаційні, віково-статеві характеристики, медичні і психологічні
параметри, продуктивність і новаторська активність[4].
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коммерческий директор по продажам оборудования и технологий
AirLiquide (LURGI) в Украине и средней Азии, г. Донецк
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ: ЦЕЛЬ,
ЗАДАЧИ, КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Масложировая отрасль – одна из отраслей, которая стабильно продолжает
работать даже в условиях мирового финансового кризиса. Развитие
масложировой отрасли в Украине имеет большие перспективы как с точки
зрения обеспечения внутренних потребностей, так и возможностей расширения
присутствия на внешних рынках. Об этом свидетельствуют тенденции
мирового производства и потребления масложировой продукции. Эти
тенденции заключаются в переориентации в структуре питания населения
экономически развитых стран от жиров животного происхождения к
растительным маслам и жирам, увеличение численности населения планеты,
увеличение использования растительных масел для технических нужд
(производство биодизельного топлива, пластмасс, моющих средств и др.)
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По данным ассоциации Укролияпром, Украина занимает 25% мирового
рынка производства подсолнечного масла (ІІІ место после России и Аргентины)
[3].
Однако, существует ряд проблем, которые сдерживают развитие
масложировой отрасли Украины на современном этапе:
- недостаток кредитных ресурсов, особенно в период формирования
больших объемов сырья для обеспечения ритмичной работы масложировых
предприятий;
- резкие колебания цен на масличное сырье;
- низкая активность маслодобывающих предприятий в переходе на
переработку нетрадиционного для них масличного сырья: семян рапса и сои;
- недостаточное финансирование разработки нормативной документации,
связанной с техническим регулированием масложировой отрасли.
В современных рыночных преобразованиях функционирование каждого
предприятия связано с поиском и внедрением инновационных форм и методов
хозяйствования, обеспечивающих рост конкурентоспособности продукции
путем повышения ее качества, либо снижения производственных затрат,
процесс формирования которых становится важнейшим объектом управления и
требует совершенствования методов нормирования, планирования, анализа,
учета и контроля за затратами производства продукции [1, с. 53].
Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный
технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и
автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии,
внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить
себестоимость продукции.
Серьезным резервом снижения себестоимости продукции является
расширение специализации и кооперирования на предприятиях масложировой
отрасли. На специализированных предприятиях с массово-поточным
производством себестоимость продукции значительно ниже, чем на
предприятиях, вырабатывающих эту же продукцию в небольших количествах.
Развитие специализации требует установления и наиболее рациональных
кооперированных связей между предприятиями [2, с. 211].
Снижение себестоимости масличной продукции обеспечивается, прежде
всего, за счет повышения производительности труда. С ростом
производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу
продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в
структуре себестоимости.
Отсюда следует, что, чем больше выпуск продукции, тем меньше доля
цеховых и общезаводских расходов в ее себестоимости. С ростом объема
выпуска продукции прибыль предприятия увеличивается не только за счет
снижения себестоимости, но и вследствие увеличения количества выпускаемой
продукции. Таким образом, чем больше объем производства, тем при прочих
равных условиях больше сумма получаемой предприятием прибыли.
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Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции
имеет соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Последовательное осуществление на предприятиях режима экономии
проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на
единицу продукции, сокращении расходов по обслуживанию производства и
управлению, в ликвидации потерь от брака и других непроизводительных
расходов.
Материальные затраты, как известно, в масложировом производстве
занимают большой удельный вес в структуре себестоимости продукции,
поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и
энергии при производстве каждой единицы продукции в целом по предприятию
дает крупный экономический эффект.
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
У процесі виходу зі світової фінансової кризи та економічної
нестабільності перед українськими машинобудівними підприємствами стоїть
чимало завдань, найважливішим з яких є побудова дієвої та ефективної системи
управління якісним організаційним розвитком.
Сучасні дослідники проблем ефективності управління підприємством
чимало уваги приділяють фактору конкуренції та описують ефективність
управління підприємством у конкурентному середовищі, але недостатньо
розкривають процес організаційного розвитку, його виміру та характеристиці.
Проведемо аналіз досліджень деяких авторів, серед них Смирницький Е. К,
Хомяченкова Н. А., Целікова Л. В., Захарченко В. І., Крамськой Д. Ю. та інші.
Смирницький Е. К. узагальнив більшу частину відомих на даний момент
економічних показників, з яких наступні дослідники виділили найважливіші. У
результаті було залишено 103 показника, які необхідні для оцінки ефективності
управління підприємством по усім напрямкам його діяльності в умовах ринку,
тобто ризику та невизначеності. Для впорядкування показники були поділені на
вісім однорідних груп за функціональними ознаками. До їх числа ввійшли
наступні: показники успішності конкуренції; показники стійкості поточної
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діяльності; показники потенціалу розвитку; показники ефективності
використання живої праці; показники ефективності використання матеріальнотехнічних ресурсів; показники ресурсної забезпеченості; показники соціальної
ефективності діяльності підприємства [1, с. 98].
Автор Хомяченкова Н.А. запропонувала систему моніторингу стійкого
розвитку промислового підприємства, що включає цілі, задачі, принципи та
етапи побудови моніторингу, методику розрахунку узагальненого показника
стійкого розвитку. Процес моніторингу включає збір даних, що відстежують
динаміку змін стану підприємства та виявлення тенденцій його розвитку.
Методика запропонована автором Хомяченковою Н. А. містить велику
кількість показників для визначення стійкості розвитку, розрахунок цих
показників займатиме значну долю часу для їх збору та розрахунку [2].
Целікова Л. В. запропонувала сім груп показників за якими проводиться
оцінка конкурентоздатності підприємства: показники ліквідності та
платоспроможності; показники ринкової стійкості; показники оцінки
рентабельності використання організаційно-управлінського потенціалу;
показники рентабельності результатів фінансово-господарської діяльності;
показники оцінки конкурентоздатності товару; показники оцінки комерційної
активності; показники оцінки якості торгового обслуговування; імідж системи
[3, с. 47-55].
Захарченко В. І. запропонував застосовувати порівняльну оцінку
виробників у балах за чотирма групами факторів [4, c. 13-17]: продукція (якість,
технічні параметри, престиж торгової марки, надійність, строк використання,
захищеність патентами); ціна (процент знижок, строк платежу, умови знижок,
прейскурант); канали збуту (пряма доставка, торгові представництва, система
контролю запасів); просування продукції на ринку (реклама, індивідуальний
продаж, демонстраційна торгівля, навчання персоналу, реклама у ЗМІ).
Автор Крамськой Д. Ю. пропонує стратегію управління інноваційним
розвитком машинобудівних підприємств побудовану на методиці його
прогнозування. Дана методика складається з трьох етапів. На першому етапі
прогнозування показників інноваційного розвитку підприємства проводиться за
допомогою економіко-математичних методів прогнозування кожної складової
інноваційного розвитку. На другому етапі проводиться прогнозування
показників інноваційного розвитку зовнішнього середовища (середовище
функціонування регіону). На третьому етапі прогнозують рівень використання
інноваційного потенціалу по кластерах, тобто використання потенціалу по
однорідних групах [5, с. 33-39].
Підсумовуючи вищевикладене можна визначити наступне, усі розрахунки
проводяться на базі коефіцієнтів фінансового та економічного аналізу та
визначають оцінку, як моніторинг стійкості та конкурентоздатність
підприємства. Але жодна методика не розглядає процес управління
організаційним розвитком та не дає деталізованого розрахунку. Ми пропонуємо
власний методичний підхід оцінки рівня ефективності організаційного
розвитку, який побудований на інформативності, простоті розрахунку,
доступності, корисності для керівників, видимості, смисловому значенні,
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постійності у довготривалому періоді. Визначення рівня ефективності
організаційного розвитку – це цілеспрямований процес, який охоплює усі рівні
діяльності підприємства для вибору оптимальних методів безперервного
контролю, що дозволять підприємству ефективно функціонувати та стійко
розвиватись протягом довгострокового терміну.
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УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАВОК
В умовах глобальної конкуренції вирішальними чинниками успіху є:
високий рівень гнучкості у відношенні неоднорідних потреб клієнтів,
ефективності витрат, своєчасності поставки, здатності надавати комплекс
якісних послуг. Зважаючи на це, управління ланцюгом поставок в останні роки
набуває все більшого значення.
Безпосереднє управління ланцюгами поставок неможливо без процесного
розуміння терміна «ланцюга поставок», що представляє собою сукупність
потоків і відповідних їм коопераційних і координаційних процесів між різними
учасниками ланцюга, створення вартості для задоволення вимог споживачів у
товарах та послугах. Ланцюг постачання товарів повинен забезпечити
цілісність технологічної системи. Поняття «цілісність технологічної системи»
відображає можливість досягати нових інтегральних якостей системи. При
цьому кожен учасник ланцюга має можливість зосередитися на діяльності, яка
відповідає його ключової компетентності [2].
Частина авторів дотримуються думки, що управління ланцюгом поставок
передбачає послідовну участь і взаємини в процесі мате ¬ матеріальнотехнічного забезпечення промислового підприємства, його різних служб і
підрозділів. З іншого боку, багато хто трактує термін «управління ланцюгами
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поставок» як синонім термінів «логістика» або «інтегрована логістика» [1,
с.31].
Управління ланцюгом поставок (постачальників), можна представити у
вигляді виконання наступних етапів [3, с.88]:
1. Ретельний підбір підприємств, що виробляють продукцію, що є
послідовно спочатку сировиною, далі матеріалом, напівфабрикатом,
комплектуючими виробами для кінцевого готового виробу, виробленого
підприємством - ініціатором організації ланцюга постачань. Підприємства учасники ланцюга забезпечують (кожне на своєму етапі технологічного
ланцюжка отримання кінцевого готового виробу) оптимальний варіант надання
проміжного продукту.
2. Об'єднання відібраних підприємств-постачальників в асоціацію
постачальників даного підприємства-споживача (покупця) з виробленням
загального для всіх учасників ланцюга поставок статуту або зводу правил і
норм поведінки при здійсненні ними взаємодії в процесі руху матеріального
потоку від стану вихідної сировини або матеріалу до стану закінченого
готового виробу .
3. Вироблення стандартів якості як операцій і робіт, так і виробленої
продукції для всіх учасників ланцюга, а також формування планів їх
технологічного і фінансового взаємодії. Можливе використання й інших
напрямків співробітництва учасників у процесі функціонування ланцюга.
4. Регулювання та контроль функціонування ланцюга поставок або
підприємством - виробником кінцевого продукту, або спеціально створеним
для цього органом при пріоритеті кінцевого закупника, що дозволяє активно
використовувати в роботі ланцюга методи логістики.
5. Постійний економічний аналіз показників функціонування створеної
ланцюгу постачальників (ланцюга поставок) і періодичне визначення
результативності її роботи.
Отже, в сучасних умовах необхідно здійснювати перехід від пасивної ролі
в оцінці якості до активних дій по управлінню якістю. Один з методів
досягнення даної мети - це управління ланцюгами поставок, яке передбачає
прийняття рішень на підставі зваженої оцінки не тільки «нашого»
постачальника, але і їх постачальників. Постачальник буде надійний, тільки в
разі, якщо його постачальники будуть надійні.
Великий бізнес не може засновувати свої рішення на миттєвих вигодах. У
пріоритеті повинно бути довгострокове співробітництво, надійність
постачальника і пунктуальність виконання договорів. Що досягається тільки за
умови досягнення найвищої якості у всьому ланцюгу поставок.
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В УКРАИНЕ
Рыночные преобразования в экономике Украины, необходимость
ускорения научно-технического прогресса, подъема различных отраслей
экономики, в том числе, оборотно-промышленного комплекса в условиях
резкого ограничения финансовых средств, все это требует поиска и внедрения
новых методов обновления основных фондов. Одним из таких нетрадиционных
и достаточно эффективных финансовых инструментов служит лизинг,
представляющий собой альтернативу традиционным формам инвестирования.
Лизинг - это форма долгосрочной аренды, связанная с передачей в
пользование оборудования, транспортных средств и другого движимого
имущества кроме земельных участков и природных объектов [1, c.143].
Актуальность развития лизинга в Украине, включая формирование
лизингового рынка, обусловлена, прежде всего, неблагоприятным состоянием
парка оборудования: значительный удельный вес морально устаревшего
оборудования, низкая эффективность его использования, нет обеспеченности
запасными частями и т. д. На современном этапе имеется потребность в
модернизации украинских предприятий, поднятии уровня их технического
перевооружения, создании новых рабочих мест.
Лизинг является инновационным для Украины инструментом
привлечения капитала, имеет большое значение в период экономического
кризиса. Во время экономических потрясений, ограниченной покупательной
способности, значительной безработице этот вид деятельности, благодаря своей
исключительной экономической природе способен сделать большой вклад в
подъем и развитие национальной экономики [3, с.155].
По результатам исследования рынка лизинговых услуг Украины
компанией «Rating agency» в 2011 году было заключено 10 906 договоров
финансового лизинга, тогда как в 2010 году - в 2 раза меньше (5095). По
количеству заключенных и активированных договоров 2011 год обогнал 2007
год, в котором было заключено 9275 договоров финансового лизинга. А вот по
стоимости заключенных договоров показатели 2011 года на 5,5 млрд. грн.
уступают «докризисному» 2007 году, что объясняется общей ситуацией на
рынке Украины, который все еще не восстановился после первой волны
кризиса [2].
Несмотря на существующие финансовые и технические проблемы,
иностранные поставщики промышленного оборудования и различных видов
техники проявляют значительный интерес к украинскому рынку. Основным
видом деятельности таких компаний является импорт оборудования и техники
в Украину. Для минимизации рисков при осуществлении таких сделок
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целесообразно применять современные прогрессивные финансовые технологии
в общем, и лизинг, в частности.
Как видим, лизинг на сегодняшний день является одним из наиболее
эффективных способов инвестиций в оснащение и развитие производства, а
приобретение оборудования или транспортных средств по договору лизинга более выгодной формой инвестирования в сравнении с прямой покупкой и
покупкой за счѐт кредитных ресурсов. Также, в ситуации, когда возможности
получения инвестиционных кредитов ограничены, лизинг является одним из
наиболее доступных и эффективных способов финансирования развития
производства.
Так как лизинговые операции являются действенным и реальным
капиталосберегающим
способом
финансирования
производства,
на
сегодняшний день лизинг - самый перспективный финансовый инструмент,
способный
эффективно
развивать
производство,
активизировать
инвестиционный процесс в стране.
Литература
1. Евдокимова Л.А. - Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.: МГИУ, Е15
2006. – 216 с.
2. Исследование
рынка
лизинговых
услуг
Украины
//
источник
доступа:http://www.expertrating.com/data/upload/INDIVIDUAL_ratings/New_Lease_2703
2012.pdf
3. Кущик А.П., Гергель Е.И. Современное состояние и проблемы развития лизинга в
Украине: вестник Запорожского национального университета,2010.-ғ1(5).-С.153-158.

Bozukov N.H., PhD, Assoc. Profеssor,
Alexieva V.N., PhD, Head Assistant Professor
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
ENERGY SAVINGS ALGORITHM – AN EFFECTIVE MANAGEMENT
INVESTMENT TOOL
In 2009 the European Parliament and Council adopt the package "Energy and
Climate", which provides and mechanisms to achieve three main objectives that
Europe is committed to filled to 2020: reduce carbon dioxide emissions by 20%
compared to levels in 1990, increasing the share of renewable energy to 20% and
reducing energy consumption by 20%. The main purpose of this report is based on
analysis of the legislation and state of the energy sector in Bulgaria to offer an
algorithm to evaluate the economic feasibility of the investment in air conditioning
system or hot water system for energy production. The proposed algorithm supports
investors in the process of forming an objective evaluation and justification of
business ideas and solutions in this area.
In this report, the evaluation of the economic viability of investments in energy
production used the concept of levelized costs (price) of electricity (levelized cost of
electricity - LCOE). This indicator shows the discounted costs (investment and
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operational) throughout the life cycle of the given energy per unit of energy and is
measured in lev/MWh or €/MWh. The chosen approach allows to compare the unit
price of electricity from the developer to that produced from old energy systems.
Levelized cost of electricity is a more accurate indicator, taking into account the time
value of money and create a realistic picture of the financial parameters associated
with the investment. Levelized cost of electricity is calculated using the formula (1):
LCOE= (CAPEX + OPEX) / EP
(1)
where: LCOE - equal energy costs; CAPEX - investment costs for the system (capital
expenditure); OPEX - operating costs and maintenance costs; EP - electricity
generated in kWh / MWh (electricity production).
Investment costs constitute about 80-90% of total expenses and
include the cost of air conditioning and hot water modules, inverters, mounting
structures and other support elements, the cost of planning, design, procurement and
construction of the network connection, and the cost of management and
administration. Operating costs include maintenance costs energy facilities,
insurance, payroll, benefits, materials, spare parts and others. DEKVR determine
their value in 2011 of 1,3 € /kWh = 0.0254 lev/kWh In order to facilitate the
computations in the calculation of levelized cost of electricity, the report works with
an average annual values of costs and energy output.

65

Fig. 1. Block diagram of the program; I – Input, O - Output
An information technology has been developed to calculate the energy savings
using specific methods [6]. The algorithm of two methods related to the replacement
or purchase of a new air conditioning or hot water system has been presented. The
algorithm has been described in a block diagram (fig.1). The program is implemented
through the MatLab programming language [1, 2, 7]. After the start of the program,
the type of installation is selected. For air conditioning, the following input data are
entered: nh1: annual hours of operation of the equipment, fu : partial load coefficient,
Pfn: nominal cooling power of the equipment [kW], EERc: seasonal cooling
coefficient of the new equipment, and EERн: seasonal cooling coefficient of the old
equipment., The effective annual hours (nh) and FESk – the amount of energy saved
in one year [kWh/year] are calculated and displayed.
For a hot water system the following input data are entered: ns: efficiency of
the old system, nn: efficiency of the new system, and SHD: heat consumed on the
premises, [kWh/year]. FEShw – the amount of energy saved in one year [kWh/year],
is calculated and displayed.
The amount of energy saved is the difference between the energy used before
and after the system purchase or replacement [6]. The program for energy savings
during replacement or purchase of a new air conditioning or hot water system is a
good, easy and reliable means of data processing, results calculation, control and
objective analysis of the impact of the application of energy efficiency measures.
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CITY LOGISTIC PROGRAM – AN INNOVATIVE MANAGEMENT
SOLUTION FOR ENERGY SAVINGS
The main purpose of this report is to describe the theoretical basis of City
logistics and show the algorithm of the developed computer program that support
logistic management in an effective way. Freight transport and especially urban
freight transport is generally dealt by the road transport system leads more and more
to traffic problems in cities. The City logistics is a principally new approach in traffic
problems solving in some innovative manner and it is very close linked with the
ecological problem solving and improving quality of live especially in the city areas.
In 2012, 72% of European population lives in urban areas, which are key to
maintaining employment and welfare of the population. Urban areas are now faced
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with the challenge of making transport sustainable in environmental terms (CO 2, air
pollution and noise) and in terms of competitiveness, to handle with traffic, while
addressing social issues. City Logistics is the process of totally optimizing the
logistics and transport activities by using modern information systems in urban areas,
that taking into account the traffic, congestion, safety and energy savings. When the
urban logistics system is planning it has to identify its main components. There are
four main stakeholders involved in urban freight transport: shippers, freight carrier,
residents and administrators / governments [7]. Each group has its own interests and
intertwined relationships between them can lead to conflicts.
Through the implementation of urban logistics it can achieves three main
objectives: first - mobility, second - sustainability and third one -comforts of life. In
terms of sustainable development, which is more important, the problems of the
environment and saving energy should be taken into account. The main techniques
integrated into urban logistics procedures include joint systems for freight, freight
villages (terminals), controlling factors for load transport, new systems for freight and
intelligent transport systems.
Conventional improving of the logistics process usually focus mainly on
storing, or the transportation or the loading and unloading. In order to cover more
complex problems in logistics we have developed an algorithm for a computer
program that aims to calculate the energy savings in road transport. The algorithm of
the program is described with a block - scheme [6].
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Fig.1. Block - diagram of the program, I – Input, O - Output
The program is implemented in two versions. The first option is a
programming language MatLab [1, 2, 8]. The second option is to use the spreadsheet
capabilities of MS Excel. The type of car selects after the program beginning. For
passenger car the entered data are: SPTcp - specific fuel consumption for one
passenger - kilometer of the replacement drive car before replacement [gr.n.e / pkm /
yr.], SPThp - specific fuel consumption for one passenger - kilometer of the new car
[gr.n.e /pkm/year], Tpt - transportation work performed on the vehicle during the year
[pkm / year]. Following step is to calculate and display: FESpc - amount saved fuel
from replacement of a car [kg.n.e/yr.]. For trucks the entered data are: SPTct - specific
fuel consumption for one passenger - kilometer of the replacement car [gr.n.e/tkm];
SPTht - specific fuel consumption of the new car for one passenger - kilometer [gr.n.e
/tkm/ year]; Ttt - transportation work performed on the vehicle during the year [tkm
/year]. After that the program calculates and displays: FESt - amount saved fuel
replacement of a car [kg.n.e/yr.]. All information on working with the program and
all variables are stored.
This program for city logistic management is a modern tool for data
processing, calculation of results, control and objective analysis of the impact of
implementation of energy efficiency measures.
The main benefits of the proposed program are: properly load traveling at
delivery; reduce unnecessary travel costs and pollution; reduce areas of overlap;
improving service quality and therefore profits for the companies.
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POSITIVE IMPACT OF THE ERP - SYSTEM IMPLEMENTATION
Companies are starting to explore new strategies and solutions to increase their
competitiveness in a dynamic global market and thus focus their attention on the
choice of modern and powerful ERP system. Bulgarian companies undertake process
change iniatives for a variety of different reasons but especially for achieving
energetic efficiency. The intelligent reengineering systems allow the companies to
organize efficiently the operation of the businesses-procedures as well to ensure
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transparently processing the finance data and to manage the production processes, the
requests, the payments, the savings and all activities in the enterprise.
This report puts lots of emphasis on how Bulgarian enterprises using the
integrated systems to manage processes and the main advantages from her
performance – energy savings. The ЕRP-systems allow the managers to share
integrated information for the entreprise and so they can make better decisions to the
base on fuller and more accurate company information.
The aim of this study is to assess the positive impact of the implementation of
ERP-system in the Bulgarian enterprises. To identify the advantages and
disadvantages of an Integrated system a survey was conducted in 83 firms in Bulgaria
from broad base of industries. The conducted survey includes 30 questions on the
criteria for evaluation of the need for and obstacles of implementing ERP-system.
The scale of the responses is as follows: (5) less important (4)-lower than average, (3)
- average value, (2) - importance, (1) - was crucial. Data were collected over two
months with the assistance of managers and executives, as well as customers of
companies in the food industry. The results of the study can be useful for future
projects related to improving processes, creating new products and realize energy
savings.

Fig.1. Intelligent system
The weighted average ranking performance evaluation ranks benefits of
implementing the integrated system in order of importance so: 1. In -time service for
the customers, suppliers and colleagues-78 % 2. Energy savings -76%; 3.Shortening
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the time for data processing - 42,2%; 4.Maintain low stocks-41%; 5. Reduced number
of errors in transmission and reception but information – 34%; 6.Manage a large
number of activities -30%; 7.Up-to date information -23%; 8.Clear and simplified
processes–20%; 9.Accurate and objective analysis of resources -15,6% ; 10. High
performance – 14%.
The algorithm for the design of the integrated system is shown in figure 1. This
intelligent systems are designed to expand opportunities for efficiency energy
management. Applications that use it are based on methods developed for energy
efficiency [6].
The used methodologies aimed to determine the level of energy consumption
to identify opportunities to reduce it and to recommend measures to improve energy
efficiency. These methods are twelve in number and have the following lines [6]:
- Replacement of old equipment with energy efficient one;
- Updating equipment or renovating the building;
- Acquisition of energy efficient equipment or building.
The first option is a programming language created in MatLab [1, 2, 7]. The
second option is to use spreadsheets MS Excel. After starting the system is entered a
number (1, 2, 3, ...12) of used methodology for assessing the energy savings. On each
of the twelve methods corresponding subroutine that is executed and the results are
displayed on the operation of the subroutine. After completion of the work with the
program outcomes are displayed. The entire session working with the program and all
variables used in the program are stored in a separate file that can be opened, viewed
and printed.
The implementation integrated management system is a cost effective solution
due to a low technological requirements and the potential for future development in a
network of providers, thanks to general protocol and Internet technologies.
Experimental implementation of above methodologies reduces costs by 50%,
improve the power used by 18%, increasing profits at the expense of lowering
transaction costs by 12%, improving product quality by 40%; increase in turnover
and market share at the expense of the enhanced reactivity and improving
relationships with customers by 39%.
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ:
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

СУТНІСТЬ ТА

Підсумковим
показником,
результатом
фінансово-господарської
діяльності підприємств як суб‘єктів господарювання є прибуток, максимізація
якого є головною метою підприємства в ринкових умовах, умовах
самооплатності і самофінансування. В умовах ринкової економіки прибуток
стає найважливішим оціночним показником діяльності підприємства, джерелом
матеріального добробуту самого підприємства та його працівників, держави в
цілому.
В українській економічній літературі проблемам управління прибутком
на підприємстві присвячені праці
вчених-економістів, а саме: Г.М.
Азаренкової, А.Б. Гончарова, А.М. Поддєрьогіна, С.Ф. Покропивного, В.М.
Опаріна, Є.М. Винниченка та ін.
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого
pозшиpення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно
зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств,
оцiнки їхньої лiквiдностi, платоспpоможностi i фiнансової стiйкостi та пошуку
шляхiв пiдвищення і змiцнення фiнансової стабiльностi.
Фiнансова дiяльнiсть пiдпpиємства має бути спрямована на забезпечення
систематичного надходження й ефективного викоpистання фiнансових
ресуpсiв, дотpимання pозpахункової i кpедитної дисциплiни, досягнення
рацiонального спiввiдношення власних i залучених коштiв, фiнансової стiйкостi
з метою ефективного функцiонування підприємства, чим зумовлюється
необхiднiсть i пpактичне значення систематичної оцiнки фiнансового стану
пiдпpиємства, якiй належить суттєва pоль у забезпеченні його стабiльного
фiнансового стану.
Становлення ринкових відносин вимагає вдосконалення практики
управління всіма видами витрат з урахуванням особливостей перехідного до
ринкової економіки періоду і міжнародного досвіду, що дозволить фірмі
вижити в конкурентній боротьбі, максимізувати прибуток і мінімізувати
витрати, забезпечити рентабельну діяльність підприємства.
Отримання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як
підприємство вирішить питання зниження собівартості продукції. Зниження
витрат є одним з головних завдань керівництва будь-якого підприємства.
Виявлення резервів зниження собівартості повинно спиратися на
комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення
технічного і організаційного рівня виробництва, використання виробничих
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потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили,
господарських зв‘язків.
Вивчення економiчної лiтератури з даного аспекту дослiдження
дозволило визначити,що механізм управління витратами підприємств виконує
наступнi функції: організацію; нормування; планування і прогнозування; облік і
розподіл; аналіз і поточний контроль; регулювання; мотивацію.
З метою вдосконалення економічного механізму управління прибутком
для вітчизняних фірм можна запропонувати наступні заходи.[1]
1.
Проведення ефективної політики у сфері підготовки персоналу.
Зростання продуктивності праці є критерієм підвищення ефективності
виробництва, проблема якого полягає в забезпеченні максимально можливого
результату на кожну одиницю затрачених трудових, матеріальних і фінансових
ресурсів.
2. Підвищення ефективності діяльності підприємства зі збуту товарів.
Необхідно приділяти більше уваги швидкості руху оборотних коштів,
скороченню усіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування
готових виробів від виробника до споживача.
3. Зниження непродуктивних витрат шляхом їх нормування, планування
та аналізу.
4. Підвищення якості продукції. В сучасних умовах насиченого ринку
якість продукції стає основним чинником успішної реалізації. Її підвищення –
дуже складний комплексний процес, який потребує додаткових витрат, але
економія коштів на непродуктивних витратах сприятиме успішному
впровадженню даного заходу, результатом якого стане зростання обсягу
продаж продукції та, як наслідок, прибутковості підприємства.
5.
Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих
засобів для аналізу прибутку і рентабельності.
6.
Впровадження в практику системи оперативного обліку витрат
підприємства, що дасть змогу регулювати абсолютно всі витрати та
раціонально використовувати власні ресурси і, як наслідок, безпосередньо
управляти прибутком фірми.
7.
Впровадження державного характеру управління прибутками
підприємств у виді чіткої та стабільної податкової політики. Впровадження
запропонованих заходiв пiдвищення ефективностi управлiння прибутком
дозволить вдосконалити процесс здiйснення ефективної господарської
дiяльностi в сучасних умовах.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТА ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ
В сучасних умовах ефективне функціонування підприємства,
забезпечення його сталої роботи на довгострокову перспективу пов‘язане з
використанням нових, прогресивних концепцій управління економічними
процесами на підприємстві. До числа останніх відноситься концепція
управління підприємством на основі збільшення його вартості.
Підприємство є об‘єктом ринкових відносин, оскільки має вартість і в
певний момент часу може бути продано, тобто стати товаром [1, с. 12].
Оцінка вартості підприємства є цілеспрямованим упорядкованим
процесом визначення грошового еквівалента його цінності. Підприємство
виступає специфічним об‘єктом оцінки у вартісно-орієнтованому управлінні.
Особливості підприємства (бізнесу) як об‘єкта вартісної оцінки
досліджувались в працях таких вітчизняних і закордонних вчених, як
Н. В. Яшкіної, Р. А. Костирко, Е. В. Гутник, Є. М. Кирилюк, М. В. Акулич,
О. М. Рогової, В. О. Щербакова, В. І. Бусова та інших.
Підприємство може оцінюватися, перш за все, у формі цілісного
майнового комплексу, тобто об‘єкта, сукупність активів якого дає змогу
провадити певну господарську діяльність [2]. Така оцінка характеризує
матеріально-речову складову вартості підприємства у цілому в нерозривному
зв‘язку з його діяльністю.
Підприємство – об‘єкт вартісної оцінки розглядається також як сума
окремих, відокремлених об‘єктів в матеріальній та нематеріальній формі. До
перших відноситься нерухоме та рухоме майно, до других – фінансові інтереси
(частки (паї, акції), опціони, інші цінні папери та їх похідні, векселі,
дебіторська і кредиторська заборгованість тощо), а також інші майнові права
[2]. Тут оцінка виражає поелементну цінність тих чи інших активів поза
прямого зв'язку з господарською діяльністю підприємства.
Підприємство може оцінюватися у вигляді бізнесу, тобто певної
господарської діяльності, яка провадиться або планується для провадження з
використанням активів цілісного майнового комплексу [2]. З цієї точки зору
об‘єктом вартісної оцінки виступає процес, пов'язаний із самостійною,
ініціативною, систематичною діяльністю підприємства з виготовлення і
реалізації продукції (послуг) та спрямований на досягнення бажаного
результату (доходу, ефекту).
Наступна особливість вартісної оцінки – підприємство є господарюючим
суб‘єктом, тому при розрахунку його вартості потрібно враховувати наявність
певних юридичних прав [3, с. 6].
Вартісна оцінка підприємства залежить від організаційно-правової форми
функціонування даного об‘єкту, яка обумовлює специфіку його купівліпродажу. Наприклад, по відношенню до державного підприємства, ця
73

специфіка пов‘язана з його приватизацією за певними правилами й умовами.
Купівля-продаж акціонерних товариств здійснюється за допомогою акцій. Тут
вже йдеться про особливий механізм відчуження акцій для публічних і
приватних акціонерних товариств, на організованому і неорганізованому,
біржовому і позабіржовому сегментах фондового ринку. Крім того, у цьому
випадку підприємство як об‘єкт оцінки виступає у вигляді сукупності
корпоративних прав, що посвідчуються акціями. Така оцінка передбачає
визначення цінності акцій з точки зору прав, що надаються власнику
вищевказаних цінних паперів. При цьому слід приймати до уваги розмір пакету
акцій (контрольний або неконтрольний пакет), ступінь ліквідності та інші
властивості акцій.
Об‘єкт оцінки – підприємство є інвестиційним товаром. При купівлі
підприємства інвестор здійснює вкладення з метою одержання доходу у
майбутньому, тобто інвестор зможе одержати віддачу лише через якийсь
період, його витрати і доходи роз‘єднані у часі. У зв‘язку з гіпотетичністю
кінцевого економічного результату необхідно враховувати ризик вкладень
[4, с.11].
Основу діяльності підприємства (бізнесу) складає капітал, тому оцінювач
повинен врахувати вартість капіталу у підсумковій оцінки вартості
підприємства.
Оцінюючи підприємство (бізнес) необхідно не просто зафіксувати розмір
вартості у конкретний момент часу, а визначити ефективність створення й
приросту вартості у рамках оцінюваного об‘єкту [5, с. 35].
Відображення специфіки підприємства у практиці оціночної діяльності
матиме позитивний вплив на об‘єктивність і достовірність оцінки вартості
даного суб‘єкту господарської діяльності, підвищить її роль у системі
забезпечення ефективного управління підприємством на основі максимізації
його вартості.
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Діяльність вітчизняних промислових підприємств в післякризовий період
супроводжується пошуком альтернативних сценаріїв виробничо-збутової
діяльності та нових способів управління процесом господарювання, одним з
яких є створення холдингів.
Холдингові компанії (від англ. holding company «компанія, що
володіє/тримає») - юридичні особи, які є власниками інших юридичних осіб,
що здійснюють управління підприємствами за рахунок переважної участі в
статутному фонді чи шляхом володіння контрольним пакетом акцій інших
компаній [1].
Законодавство України про холдингові компанії складається з Закону
України «Про холдингові компанії в Україні», Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства»,
інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність
холдингових компаній та їх корпоративних підприємств. Відповідно до
чинного законодавства холдингова компанія – це публічне акціонерне
товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими
корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних
підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності) [2].
Створення та функціонування холдингових компаній в Україні, з одного
боку, має ряд суттєвих переваг перед звичайними акціонерними товариствами,
а з іншого - характеризується особливостями, що створюють нові проблеми. З
такими проблемами в період світової фінансової кризи зіткнулись гірничовидобувні, гірничо-збагачувальні та металургійні підприємства. Сучасні
тенденції глобалізації ринків чорної металургії та залізорудної сировини
посилюють конкуренцію на них і суттєво впливають на становлення й розвиток
інтегрованого підприємництва. Отже, інтеграція вітчизняних підприємств
видобувної та обробної промисловості під егідою утворення холдингових
компаній є важливим і дієвим механізмом ведення конкурентної боротьби за
утримання позицій на світовому ринку. Прикладом інтегрованого об‘єднання
гірничо-збагачувальних підприємств Криворізького залізорудного басейну є
гірничодобувний дивізіон ТОВ «Метінвест Холдинг». Об‘єднання гірничозбагачувальних комбінатів в дивізіон в сучасних умовах господарювання
об‘єктивно зумовлене потребою в організаційно-економічній координації їх
діяльності, що дозволить реалізувати спільні стратегічні цілі бізнесу.
Основною перевагою холдингової структури є централізоване фінансовоекономічне управління ланцюгами технологічно пов‘язаних підприємств. Це
дозволяє знизити інвестиційні ризики та ризики взаємних поставок, здійснити
економію трансакційних витрат, збільшити фінансові можливості тощо. З іншої
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сторони холдингова компанія може вирішувати ті проблеми, які окремо
взятому підприємству вирішити складно, а саме, проблеми пов‘язані з
освоєнням новітніх технологій, залученням кредитів під певні програми,
створення нових виробничих потужностей тощо.
Окрім концентрації капіталів, інвестицій, збільшення виробництва і
диверсифікації, не менш важливим завданням для холдингових компаній є
формування і реалізація маркетингової стратегії розвитку. Її формування
дозволить всім підприємствам, що входять в структуру холдингу, розробити і
реалізувати комплекс оперативних і тактичних заходів, що дозволить досягти
генеральної мети. Це також дасть змогу посилити присутність на ринкових
сегментах, посилити ділові зв‘язки стосовно постачання і збуту, здійснювати
єдину виробничо-збутову політику в масштабах усієї холдингової компанії.
Маркетингова стратегія - це стратегія, побудована з урахуванням
ринкового впливу на типи, темпи, напрямки та масштаби розвитку підприємств,
що входять в холдинг. У загальному випадку маркетингова стратегія
реалізується за наступними етапами: аналіз відносин в системі «споживач –
товар»; визначення загальної маркетингової стратегії в сегментах ринку;
створення маркетингового «стратегічного набору інструментів» та ефективного
бізнес-портфелю; вибір оптимального варіанту, його уточнення й
удосконалення; організація й контроль виконання [3, с. 328].
Оскільки розвиток холдингу і його продукції повинен відповідати
потребам ринку, то маркетингова стратегія дозволить підприємствам, що
входять в структуру холдингу, з одного боку, зорієнтуватися на галузевому
ринку та адаптуватися до його вимог, а з іншого – привести у відповідність цим
вимогам виробництво продукції, що пропонується споживачам. Отже, головне
завдання маркетингової стратегії полягає в тому, щоб з урахуванням
можливостей і наявних ресурсів, забезпечити ефективне функціонування
холдингу в теперішньому часі та забезпечити його розвиток в перспективі,
тобто визначити ринкові стратегічні орієнтири.
Таким чином, маркетингова стратегія холдингових компаній дозволяє
привести можливості підприємств, що входять до складу холдингу, у
відповідність до ситуації на ринку, з урахуванням домінуючих принципів його
функціонування. Вона дозволяє підприємствам побудувати дерево конкретних
(досяжних, реальних) цілей маркетингу на тривалий період і, агрегуючи
маркетингові інструменти, розробити відповідні рішення щодо посилення
ділової активності для досягнення поставлених цілей.
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ БРАНОБЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
КОМПАНИЯМИ
Глобализация принесла Российским предприятиям новые возможности и
новые трудности. Учитывая сложившуюся ситуацию, естественным становится
переосмысление исторического опыта российской нефтяной промышленности,
как одной из наиболее прогрессивных на рубеже XIX-XX веков, когда Россия
была динамично развивающейся страной мира. В этот период отечественная
нефтяная промышленность в условиях рыночной экономики и жесткой
конкуренции сумела преодолеть отставание от США и на протяжении
нескольких лет сохраняла лидирующие позиции в мире по объѐму добычи и
переработки нефти. Начавшиеся в конце 70-х годов XIX века процессы
монополизации в нефтяной промышленности России привели к образованию
ряда крупных вертикально-интегрированных компаний. Одним из самых
крупных было «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель»
(«Бранобель») во главе с Людвигом Нобелем, образованное в 1879 г. [4, с.142].
Бизнес семейства Нобелей развивался эффективно и динамично
благодаря разносторонне проводимой работе и нестандартной организационной
модели хозяйственной деятельности, что предполагало:
- интегрированный подход в организации бизнеса;
- организацию разветвленной сети складов в большинстве значимых
населенных пунктов России;
- строительство первого в России нефтепровода;
- постановку всех этапов нефтедобычи на научную основу, используя
новейшие
научные
достижения,
внедрение
их
в
производство,
транспортировку, хранение, а также всячески поощряя изобретения своих
сотрудников;
- эффективную инновационную и инвестиционную политику;
- ясное понимание социальных проблем и выделение для их решения
значительных денежных сумм;
- внедрение новой социально-экономической системы, обеспечивающей
баланс интересов участвующих в работе людей с деятельностью самого
предприятия;
- талант и способность Нобелей быть генераторами идей стратегического
характера.
В основе успешной деятельности «Бранобель» заложен один из
принципов Людвига Нобеля – стремление связать интересы служащих
Товарищества с успехом самого предприятия. В сообщении «О положении
нефтяной промышленности в России», прочитанном им в 1882 г. в
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Императорском Русском техническом обществе, Л.Нобель отмечает:
«Милостивые государи, я уже более 20 лет стараюсь приложить к своим
предприятиям ту теорию, чтобы сделать каждого человека, который работает
вместе со мной, участником в достигнутых результатах, чтобы тот, кто делит со
мной труды, имел право делиться со мной и моими барышами». Достойное
вознаграждение за труд в зависимости от общих успехов предприятия было
главным принципом Л.Нобеля: «40% прибылей распределялось служащим» [3].
Останавливаясь на достижениях «Бранобель», следует отметить, что
основную роль в организации хозяйственной деятельности и постановке всех
этапов нефтедобычи на научную основу принадлежит Л.Нобелю. Его личность
не ограничивается только промышленной деятельностью; это просвещенный,
передовой предприниматель, общественный деятель, проповедник новых идей
[1, с.24]. В основе его бизнеса был заложен принцип – ничего не скрывать,
ничего не монополизировать, не пользоваться никакими привилегиями: все
вводимые им реформы и усовершенствования он тотчас делал общественным
достоянием [1, с.30].
Сегодня компании, аналогичные товариществу «Бранобель», в своей
деятельности затрагивают в бизнес-процессах большую часть нобелевских
идей. Примером может послужить ОАО «НК «Роснефть»: в компании
используется интегрированный подход, организуется разветвленная сеть
складов, осуществляется социальная, инновационная и инвестиционная
политика, реализуется стратегический подход [2]. Современными компаниями
остались без внимания такие нобелевские ноу-хау, как поощрения изобретений
своих сотрудников, баланс интересов участвующих в работе людей с
деятельностью самого предприятия, личность предпринимателя как
общественного деятеля, неустанного проповедника новых идей.
Современным отечественным предпринимателям следует обратить
внимание на создание научного и производственного потенциала, эффективное
внедрение научных достижений в производство, а также культурные и
социальные аспекты своей деятельности, необходимые для ведения
цивилизованного бизнеса и интеграцию в мировую экономику. Проблема
отечественного предпринимательства заключается в том, что сам бизнес и
руководители фирм ещѐ не готовы перейти на хорошо известный в старой
России уровень, который предполагает единство развития науки,
промышленности, бизнеса, культуры и образования. Тенденция омоложения
российского бизнеса вселяет надежду на возрождение традиций российской
благотворительности новым поколением предпринимателей.
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ВИДОВІ ПРОЯВИ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Під час формування економічної ринкової системи набувають особливого
значення питання планування і оптимізації можливостей підприємств
довгострокового і поточного характеру. Досвід зарубіжних країн свідчить
про необхідність утворення гнучких виробничо-організаційних систем, які
робили б можливим миттєве реагування на зміни в навколишньому
середовищі.
Враховуючи це, слід надати увагу процесам цілеспрямованого
формування конкурентного потенціалу.
У літературі часто зустрічається визначення терміна «потенціал», як
«засіб, запаси, джерела, що маються в наявності і здатні бути мобілізовані,
приведені в дію, використані для досягнення визначених цілей, здійснення
плану; рішення якої-небудь задачі; можливості окремої особи, суспільства,
держави у визначеній області» [1, с.542].
Питаннями визначення сутності та класифікації видових проявів
конкурентного потенціалу підприємства займаються відомі українські та
закордоні автори, серед котрих слід назвати: І. Ансоффа, Д. Кліманда, Бузько
І.Р., Дмитренко І.Є., Федоніна О.С., Рєпіну І.М., Краснокутську Н.С.
Відповідно до комплексного підходу складовими потенціалу
підприємства є як системні елементи, так і ресурси, які підприємство накопичує
для досягнення конкурентних переваг, тому узагальнюючи наукові підходи
можна визначити конкурентний потенціал, як систему взаємоузгоджених
ресурсів, можливостей та компетенцій, за допомогою функціонування якої
досягається конкурентний стан підприємства на ринку. [2. с.34]
В першу чергу розрізняють потенціал вищого і нижчого порядку.
Потенціал нижчого порядку – це локальні потенціали, які характеризуються
показниками-індикаторами. Потенціал вищого порядку складається з
потенціалів нижчого порядку, це - стратегічний потенціал, конкурентний
потенціал, потенціал виживання, антикризовий потенціал і ринковий потенціал.
Серед потенціалів вищого порядку слід особливо виділити таку категорію,
як «конкурентний потенціал», що є оціночним показником, якому присвячена
основна маса публікацій по теорії потенціалів.
Класифікація видових проявів конкурентного потенціалу підприємства
здійснюється за такими напрямами:
За об'єктами дослідження виділяють ресурсну та результатну концепції
потенціалу підприємства. Ресурсна концепція розглядає потенціал, як
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сукупність ресурсів підприємства, оцінка яких здійснюється за вартістю
їхнього залучення. У рамках результатної концепції, потенціал підприємства
розглядається, як здатність господарської системи освоювати, переробляти
ресурси для задоволення потреб і створення певного результату. [3, с. 9].
Далі види потенціалу підприємства поділяються за ступенем
використання можливостей підприємства на фактичний (поточний,
реалізований, досягнений у даний момент) і перспективний (стратегічний,
орієнтований на досягнення довгострокових цілей). Така диференціація
дозволяє оцінювати ступінь використання потенціалу підприємства через
порівняння його перспективного рівня з фактичним значенням.
За сферою реалізації потенціал можна розглядати як ринковий
(зовнішній) і внутрішній. Зовнішній характеризує можливості підприємства,
орієнтовані на ринок, і визначається потенційним обсягом попиту,
незадоволеним сформованою ним пропозицією [3, с.10]. Внутрішній
потенціал представлений ресурсами та компетенціями, які дозволяють
реалізувати ринкові шанси, що надаються.
Досліджуючи ієрархію потенціалів, підприємство можна розглядати як
систему, що складається з більш дрібних підсистем – бізнес-одиниць,
виділених за принципом значущості їхнього функціонування для бізнесу в
цілому. У цьому випадку має місце класифікація проявів потенціалу за
принципом ієрархії від потенціалу підприємства, як системи глобального
рівня до потенціалів бізнес-одиниць, як підсистем нижчого рівня, які
визначають разом з тим ефективність реалізації сукупних можливостей за
рахунок адитивного та синергічного ефекту.
Правомірно
розглядати
також
потенціал
підприємства
за
функціональними напрямками його формування та використання. У цьому
випадку виділяють потенціал маркетинговий, виробничий, фінансовий,
організаційний [3, с. 11].
Незважаючи на різноманітність видових проявів конкурентного
потенціалу підприємства, йому властиві деякі характерні риси, а саме:
- призначення - означає, що конкурентний потенціал підприємства
взагалі та кожен його елемент формуються для реалізації точно визначених
здібностей;
- здатність до саморегулювання чи самовідтворення та розвитку означає, що конкурентний потенціал і його елементи змінюються відповідно
з вимогами зовнішнього та внутрішнього характеру;
- поліструктурність - означає, що конкурентний потенціал підприємства
поєднує в собі різні структурні елементи, деякі з яких також характеризується
власною структурою (наприклад, виробничий потенціал);
- взаємозамінність, альтернативність елементів – означає можливість
вибору ефективних варіантів розподілу ресурсів між елементами
конкурентного потенціалу для забезпечення збалансованої рівноваги. [3, с. 32].
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОЕКТА
РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Общепризнанно, что оптовая торговля охватывает широкое рыночное
пространство и является посредником между производителями
и
потребителями больших партий и объемов товаров, исходя из критерия
максимально полного удовлетворения спроса на товары в удобное для
потребителя время и необходимом количестве. Поэтому от того, как будет
развиваться оптовая торговля в целом, в значительной мере зависит
производство потребительских товаров, степень обновления товарного
ассортимента и качество товаров [1].
Обусловлено это тем, что оптовые предприятия, преобразуя
производственный ассортимент продукции в торговый, определяют структуру и
направление товарных потоков и, выступая в качестве посредника между
производителями и розничным торговым звеном, способствуют гармонизации
потребительского рынка.
При этом товарные потоки и каналы распределения зависят не только от
возможностей производства и назначения продукции, но и соответствующего
сегмента потребительского рынка. Этот сегмент представлен категорией
оптовых покупателей, в качестве которых могут выступать как
непосредственно розничные потребители товарной продукции, так и оптовые
покупатели с целью дальнейшей перепродажи оптовых партий товаров
(оптовые торговые посредники, дистрибьюторы и др.).
По мере изменения рыночной конъюнктуры и экономических факторов
рынка каналы распределения в оптовой торговле также претерпевают
соответствующие изменения.
Эта свойственная рынку изменчивость представляет собой сложное
экономическое явление, поскольку формируется под влиянием множества
разнообразных внутрирыночных и общеэкономических факторов.
Представляется, что в рамках оптовой реализации товаров оптовым
предприятиям необходимо разрабатывать программы стимулирования сбыта,
рассматривая при этом сбыт как коллективные усилия по обеспечению
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продажи товаров оптовым покупателям, укреплению отношений с ними и
удовлетворению их потребностей в торгово-посреднических услугах.
Обусловлено это и тем, что торговые организации осуществляют свою
коммерческую деятельность в условиях рыночной среды, а, следовательно,
должны иметь устойчивое экономическое состояние, быть рентабельно
функционирующими,
располагать
соответствующим
экономическим
потенциалом для укрепления занимаемых на потребительском рынке
конкурентных позиций [2].
В связи с этим, особую актуальность представляет использование
реинжиниринга бизнес-процессов.
В организациях оптовой торговли реинжиниринг бизнес-процессов
представляет собой концептуальную схему его развития на основе последних
научных достижений в области маркетинга, менеджмента и информационных
технологий, которая выступает в качестве системного базиса развития новых
организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов этой сферы.
В настоящее время в мировой экономической практике определены
основные наиболее важные мероприятия, которые следует осуществлять на
каждом этапе реинжиниринга.
Исходя из мирового и отечественного опыта, проведение реинжиниринга
в организациях оптовой торговли, на наш взгляд, должно осуществляться с
соблюдением шести этапов.
В рамках реализации первого этапа предполагается определение
основных целей организации. Одной из главных задач реализации второго
этапа является выявление критических факторов по отношению к успеху
организации и определение направлений их сокращения. Третий этап
предполагает создание более эффективных деловых процедур, определение
способов
использования
информационных
технологий,
разработку
профессиональных требований к персоналу организации.
На четвертом этапе проводится исследование рынка с целью определения
направлений диверсификации деятельности, как основного фактора,
обуславливающего повышение качества обслуживания потребителей за счет
предложения им торговых услуг. В рамках реализации пятого этапа проводится
анализ хозяйственного риска. На последнем этапе реализуется и внедряется
реинжиниринг, способствующий повышению эффективности деятельности
организации [3].
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РОЛЬ ERP СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Для обеспечения эффективной работы предприятия необходимо иметь
актуальные данные обо всех аспектах его деятельности независимо от
географического расположения подразделений. Получение актуальной
информации в режиме реального времени способствует принятию оптимальных
и своевременных управленческих решений, и, соответственно, благотворно
влияет на текущую работу и перспективы компании.
ERP система (англ. Enterprise Resource Planning System — Система
планирования ресурсов предприятия) – класс интегрированных систем
управления, представляющая собой унифицированную централизованную базу
данных, единое приложение и общий пользовательский интерфейс для
управления финансово-экономической деятельностью: производственной,
экономической и финансовой, сбытовой, закупочной, хранения продукции и
материалов и множества других [3].
Целью ERP систем является содействие потокам информации между
всеми подразделениями (бизнес-функциями) внутри предприятия и
информационная поддержка связей с другими предприятиями. Построенная,
как правило, на централизованной базе данных, ERP система формирует
стандартизованное единое информационное пространство предприятия.
Внедрение ERP системы – достаточно сложный и длительный процесс.
Интеграция ERP системы в бизнес-процессы компании предполагает серьезные
изменение логики внутренних процедур в компании, реинжиниринга бизнеспроцессов а также значительные изменения в работе ее сотрудников. В связи со
сложностью проекта сроки внедрения систем класса ERP достаточно большие
(2-3 года) [2]. В связи с этим можно назвать некоторые недостатки внедрения
ERP систем на предприятии:
внедрение является достаточно дорогим, поэтому небольшие компании
не могут позволить себе инвестировать достаточно денег в ERP и
адекватно обучить всех сотрудников;
система может страдать от проблемы «слабого звена» — эффективность
всей системы может быть нарушена одним департаментом или
партнѐром;
проблема совместимости с прежними системами.
сопротивление департаментов, подчиненных в предоставлении
конфиденциальной информации уменьшает эффективность системы.
Сегодня в Украине до 60% всех внедрений ERP систем не достигают
запланированных целей. Это происходит потому, что у руководства наших
компаний нет глубокого понимания процессов бизнеса и четкого видения
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результата. Именно поэтому внедрение часто превращается в банальное
закапывание денег. Поэтому для того, чтобы внедрение ERP систем на
предприятии дало свои плоды необходимо придерживаться следующих правил
[1]:
1. Точно знать цели проекта, т. к. 70% проектов терпит неудачу именно
по этой причине.
2. Должны быть документально определены цели, бюджет и сроки
проекта, назначен руководитель и сформирована проектная команда.
3. Проектная команда должна быть обеспечена всем необходимым для
выполнения проекта (проектным офисом, компьютерами, принтерами,
телефонами и т. д.).
4. Проект должен быть разбит на логически выверенные этапы и фазы
работ, которые должны быть проверены на отсутствие «конфликтов» в
последовательности и продолжительности работ.
5. Руководству проекта и его участникам нужно иметь мужество закрыть
проект. Для этого проектному менеджеру нужно уметь разбивать проектные
работы на «приоритетные группы.
Таким образом, правильная организация и четкий контроль за
внедрением системы класса ERP играют важнейшую роль для предприятия и
дают следующие возможности [4]:
планировать потребности в материалах и комплектующих, сроки и
объѐмы поставок для выполнения плана производства продукции;
регулировать наличие продукции (излишки, дефицит) и снижать
издержки на ее хранение;
регулировать процесс производства своевременно реагируя на изменение
спроса;
оптимизировать бизнес-процессы в компании путем сокращения
материальных и временных затрат;
контролировать поставки и качество сервиса для клиентов.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ: ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Программы совершенствования водоснабжения и водоотведения
являются важнейшим элементом планирования развития коммунальной
инфраструктуры города (муниципального образования).
Ожидаемая
результативность программ обычно охватывает широкий спектр вопросов,
связанных с качеством жизни населения, проживающего на данной территории
и даже в смежных регионах, с оптимизацией энерго- и водопотребления, с
внедрением инновационных технологий и др. Необходимые средства для их
реализации обычно планируется получить за счет надбавки к тарифам на
водоснабжение и водоотведение, а также ресурсов на подключение. Еще одной
особенностью подобных программ является их относительно высокая
капиталоемкость и сроки окупаемости по ряду проектов.
Перечисленные особенности обусловливают необходимость выработки
особого подхода к оценке их эффективности при обосновании
целесообразности реализации. Исходным здесь является положение о том, что
генеральной целью реализации программы в целом не является получение
прибыли. Это означает, что при оценке проекта не используются некоторые
показатели (например, внутренняя норма доходности), традиционно
рекомендуемые к применению при оценке и сравнении различных альтернатив
с целью выбора оптимальной с коммерческой точки зрения. Для оценки ряда
объектов невозможна прямая финансовая оценка эффективности по принципу
«затраты-результаты»: должны учитываться все наиболее существенные
воздействия и последствия ее реализации, как непосредственно
экономического, так и внеэкономического характера, связанные, прежде всего,
с влиянием на состояние здоровья и качество жизни людей, а также на
состояние и качество окружающей среды.
В тех случаях, когда влияние последствий реализации программы на
эффективность поддается прямой количественной оценке на основании
достоверной информации, ее следует произвести. В других случаях учет этого
влияния должен осуществляться экспертными методами, в том числе на
качественном уровне. В этой связи по каждому из проектов, включенных в
программу, необходимо: идентифицировать виды воздействий и их влияние на
эффективность; обосновать систему количественных и качественных
показателей, через которые можно оценить влияние этих воздействий на
эффективность программных мероприятий.
Рекомендуется оценивать эффективность инвестиционных проектов в
разрезе трех составляющих: общественной, коммерческой и бюджетной. При
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этом оценка общественной значимости и расчет общественной эффективности
проекта должна предварять расчет других видов эффективности проекта [1].
В качестве показателей общественной эффективности мероприятий
программы могут выступать количественные и качественные показатели,
отражающие: обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения
населения и организаций города; обеспечение санитарно-гигиенической и
экологической безопасности территории города; повышение надежности
работы систем водоснабжения и водоотведения и увеличение срока службы их
элементов; обеспечение магистральными коммуникациями
систем
водоснабжения и водоотведения перспективных площадок комплексной
жилищной застройки; создание резервного источника водоснабжения из
подземных вод; организация диспетчеризации и автоматизации систем
водоснабжения и водоотведения; снижение сброса загрязняющих веществ в
водоемы и др.
Для обоснования эффективности программы должен использоваться
сценарный подход, который реализуется посредством анализа и
прогнозирования последствий двух сценариев. Первый из них основан на
прогнозе развития сектора водоснабжения и водоотведения в случае отказа от
комплексной реализации программы и оценки последствий этого решения для
города. Второй сценарий – при условии реализации программы.
Все проекты программы с позиций формируемой эффективности их
создания и функционирования могут быть условно разделены на три группы.
1. Проекты, реализация которых должна принести дополнительный эффект
предприятию-инвестору, исчисляемый как положительная разность
между входящими и исходящими денежными потоками.
2. Проекты, реализация которых приводит к снижению затрат на
функционирование существующих объектов, повышению надежности
работы систем и увеличению срока службы их элементов, что, в
конечном итоге, повышает эффективность их функционирования.
3. Проекты, реализация которых связана, прежде всего, не с генерацией
прямого экономического эффекта, а с необходимостью обеспечения
нормальной жизнедеятельности города в период чрезвычайных ситуаций,
предотвращения
возникновения
возможных
экологически
неблагоприятных ситуаций, повышения качества жизни населения в
целом.
Расчет показателей экономической эффективности, через которые можно
оценить влияние этих воздействий на общую эффективность программных
мероприятий, осуществляется по формулам, учитывающим особенности
эффектов, порождаемых проектами каждой группы. Общая эффективность
программы рассчитывается как интегральная величина эффективностей
проектов и мероприятий программы.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Найважливішою передумовою ефективного управління капіталом
підприємства є оцінка його вартості. Вартість капіталу в самому загальному
виді представляє собою ціну, яку підприємство платить за його залучення з
різних джерел. Слід підкреслити, що основні напрямки розвитку та управління
капіталом підприємства відображає концепція, яка є системою науково
обґрунтованих принципів. Основні структурні блоки концепції наступні:
механізми, принципи, основні функції, методи і задачі [2].
Розрізняють балансову та ринкову оцінки власного капіталу
підприємства. Балансова оцінка власного капіталу дорівнює різниці між
активами підприємства та його зобов‘язаннями і завжди є додатною
величиною, оскільки згідно з балансом капітал разом із зобов‘язаннями
утворюють активи підприємства. Балансова вартість активів дорівнює
балансовій оцінці власного капіталу разом із зобов‘язаннями, або балансова
оцінка власного капіталу дорівнює балансовій вартості активів за вирахуванням
зобов‘язань.
Методика оцінки капіталу підприємства для визначення напрямків
покращення управління підприємством включає розгляд таких питань як:
– аналіз фінансового стану підприємства;
– аналіз формування капіталу підприємства;
– аналіз ефективності використання капіталу підприємства;
– оптимізація структури капіталу підприємства.
Методика аналізу фінансового стану. Фінансовий стан – це сукупність
економічних параметрів, які відображають наявність, розміщення і
використання фінансових ресурсів [1]. Найбільш економічно обґрунтованим та
об‘єктивним є визначення фінансового стану як результату взаємодії всіх
елементів системи фінансових відносин підприємства, який визначається
сукупністю факторів, пов‘язаних зі звичайною діяльністю підприємства [3].
Аналіз фінансового стану підприємства складається з таких етапів:
– оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;
– аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
– аналіз ліквідності;
– аналіз ділової активності;
– аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);
– аналіз рентабельності.
87

Методика аналізу формування капіталу підприємства. Інформаційною
базою для оцінки формування капіталу підприємства є фінансова звітність, а
саме: форма ғ 1 «Баланс», яка відображає джерела формування фінансових
ресурсів, відображених у пасиві балансу [5]. Для цього необхідно провести
горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу досліджуваного
підприємства.
Методика аналізу ефективності використання капіталу підприємства.
Динаміка капіталу підприємства – найважливіший показник рівня ефективності
його господарської діяльності. Узагальнення різних підходів до розуміння суті
власного капіталу дає змогу сформулювати його визначення як сукупні
фінансові ресурси, авансовані ним на формування активів, необхідних для
забезпечення безперебійної діяльності з метою максимізації прибутку чи
досягнення інших вигод [5]. Такий аналіз здійснюється на основі форми 4
«Звіту про власний капітал». Для проведення аналізу ефективності
використання капіталу підприємства необхідно спочатку розглянути зміст
окремих складових власного капіталу і детально вивчити зміст кожної статті
форми 4 «Звіт про власний капітал».
Методика оптимізації структури капіталу підприємства. Процес
оптимізації структури капіталу підприємства здійснюється за такими етапами
[4]:
– Аналіз капіталу підприємства;
– Оцінювання основних факторів, які визначають формування структури
капіталу;
– Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня
фінансової рентабельності;
– Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості;
– Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових
ризиків;
– Формування показника цільової структури капіталу.
Отже, як висновок можна сказати, що оцінка капіталу підприємства
безумовно виступає одним з головних чинників ефективного управління
капіталом підприємства та досягнення бажаного рівня і результатів діяльності.
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ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ
ЛОГІСТИЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Незважаючи на законодавчо закріплене віднесення до категорії інновацій
не лише техніко-технологічних, але також організаційних і управлінських змін
[1], сучасні дослідники, на нашу думку, приділяють останнім порівняно мало
уваги. Водночас, впровадження такої управлінської інновації як побудова
логістичної системи у відповідності до вимог мінливого зовнішнього
середовища, може стати важливим чинником укріплення ринкової позиції
виробничого підприємства. Ознакою подібної поведінки логістичної
підсистеми є якість управління [2, с. 247-248] – максимальне застосування
існуючих сприятливих факторів з мінімізацією впливу факторів-загроз. Дієвим
фактором у цьому випадку стає можливість додаткового залучення
(гармонізації) ресурсів зовнішнього інноваційного потенціалу підприємства [3,
с. 33]. Нами доведено [3, с. 6-11; 4, с. 92], що інноваційний потенціал як
складна інтегрована система інноваційних ресурсів в ході функціонування
послідовно й циклічно минає стадії власного формування, адаптації та
розвитку: 1) стадії формування притаманний незначний рівень інтеграції
інвестиційних, фінансових, техніко-технологічних, матеріальних, трудових та
інформаційних інноваційних ресурсів. У їх сукупності найбільш активними є
інвестиційні та фінансові ресурси, які перетворюються на інші види,
виступаючи донорами інноваційного потенціалу; 2) на стадії адаптації
посилюється інтегрованість інноваційних ресурсів; донорами потенціалу
спочатку стає потенціал матеріальних активів (як поєднання технікотехнологічних і матеріальних ресурсів), надалі – інтелектуальний потенціал
(створений в результаті злиття трудових та інформаційних ресурсів); 3) стадії
розвитку відповідає найвищий рівень інтеграції інноваційних ресурсів, коли усі
вони утворюють неподільний науково-технічний потенціал, який найбільшою
мірою задовольняє інноваційні потреби економічної системи, завдяки
активному перетворенню (донорству) інтелектуальних можливостей трудових
ресурсів. Оскільки процес функціонування інноваційного потенціалу є
безперервним, після проходження стадії розвитку він переходить на
принципово новий рівень існування, починаючи зі стадії формування.
Значущість донорського стану певних інноваційних ресурсів стає
очевидною у світлі внутрішніх трансформацій логістичного потоку,
представленого матеріальною, фінансовою, інформаційною та сервісною
складовими (субпотоками). Системоутворюючим серед них є матеріальний
субпотік, рух якого прив‘язаний до послідовних технологічних та транспортних
операцій, що підтверджує його потребу в залученні, окрім матеріальних, також
техніко-технологічних ресурсів, найбільш досяжних на початку другої стадії –
адаптації інноваційного потенціалу.
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Супроводжуючий стосовно матеріального, фінансовий субпотік
(представлений рухом фінансових ресурсів, генерованих виробничою системою
або спрямованих на регулювання діяльності логістичної системи)
максимальною мірою підтримується на першій стадії – формування
інноваційного потенціалу. Тому рівень готовності фінансового субпотоку на
стадії адаптації інноваційного потенціалу є випереджаючим порівняно зі
станом матеріального субпотоку.
Посиленню інформаційного субпотоку сприяє зріла стадія адаптації
зовнішнього інноваційного потенціалу, яка спирається на донорство саме
інформаційних ресурсів. Оскільки означений субпотік є принципово важливим
для ефективного управління будь-якою складовою логістичного потоку й
логістичної системи у цілому, певне запізнення готовності інформаційних
ресурсів підкреслює важливість цілеспрямованих зусиль менеджменту
підприємства у сфері збору, аналізу, передачі та прийому необхідних даних.
Сервісний субпотік, найбільш неоднорідний за своєю структурою,
передбачає взаємне надання економічними суб‘єктами нематеріальних
логістичних операцій з метою максимального задоволення попиту споживачів в
процесі управління логістичними потоками, при оптимальному рівні затрат [5,
с. 171-174]. Такими послугами є розфасовка, упаковка, консервація,
маркування, зберігання, доставка на реалізацію, усунення різноманітних
дефектів, підключення, налагодження, гарантійне обслуговування продукції, а
також надання необхідних консультацій. Нерозривно пов‘язуючи усі інші
субпотоки, він здатний самостійно посилюватись за рахунок залучення
зовнішніх ресурсів лише на стадії розвитку інноваційного потенціалу. У інших
випадках логістичний сервіс також має стати фокусом уваги управлінців.
Зазначене дозволяє зробити висновок про важливість врахування стадії
функціонування інноваційного потенціалу зовнішнього середовища для
забезпечення необхідної якості управління логістичною системою підприємства
при мінімальному рівні витрат.
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В государствах с развитой рыночной экономикой эффективной формой
организации предпринимательской деятельности на сегодняшний день является
создание интегрированных корпоративных структур в виде кластеров, которые
ускоряют инновационные процессы и способствуют региональному развитию.
Используя принцип рыночной организации и централизации, кластеры
способствуют эффективному развитию экономики и ее социальной сферы,
формирует специфическое экономическое пространство, содействуют
свободному перемещению капитала и человеческих ресурсов, торговле,
повышают динамизм, увеличивают конкурентоспособность товаров и услуг.
Понятие «кластер» как экономическая категория появилось с
возникновением географически локализированных групп предприятий и
объединений, выполняющих определенную экономическую деятельность.
Впервые данное явление исследовал Альфред Маршалл [1].
Кластер
представляет собой объединение отдельных элементов (составных частей) в
одно целое для выполнения определенной функции или достижения
поставленной цели. Кластерные структуры – это территориально-отраслевые
интеграционные объединения предприятий и организаций, нацеленных на
инновационное развитие, взаимодополняющих друг друга и усиливающих свои
конкурентные преимущества за счет синергетического эффекта. Профессор
Гарвардской бизнес-школы Майкл Портер определяет кластер «как систему
поставщиков, производителей, потребителей, элементов промышленной
инфраструктуры, исследовательских институтов, которые взаимодействуют в
процессе дополнительной стоимости» [2]. Ученый С.И. Соколенко утверждает,
что «кластеры помогают заполнить пустоту между бизнесом, исследованиями и
ресурсами, таким образом, быстрее передавая знания на рынок. Успешные
кластеры пропагандируют интенсивную конкуренцию малых предприятий,
одновременно с сотрудничеством. Они увеличивают производительность,
привлекают
инвестиции,
способствуют
исследованиям,
усиливают
промышленную базу» [3]. На рис. 1 представлены преимущества развития
кластеров для малых предприятий социальной сферы.
Кластерный подход способствует, прежде всего, усилению конкурентных
преимуществ входящих в них предприятий перед изолированными и позволяет
сфокусироваться на выполнении хорошо известных операций. Кластеризация
помогает усилить позиции предприятий и позитивно влияет на их развитие.
Украина, имея богатые природные ресурсы, развитую инфраструктуру и
высококвалифицированную рабочую силу, обладает мощным потенциалом для
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кластеризации малых предприятий в социальной сфере, обеспечивающих
развитие регионов.
Преимущества кластеров для малых
предприятиях социальной сферы
Снижение
безработицы,
повышение
уровня
подготовки и
переподготовки кадров

Увеличение
вероятности
предприятий к
привлечению
инвестиций и
получению
грантов

Распространение
информации о
деятельности
кластеров на
разных уровнях:
общественность,
органы власти,
предприятия

Повышение
уровня
информированности
предприятий
по вопросам
качества и
унификации
продукции

Изменение
психологии
предпринимателей,
понимание
необходимос
ти честного
сотрудничес
тва

Рис. 1. Преимущества функционирования кластеров для малых предприятий
социальной сферы
Однако существует ряд причин, препятствующих развитию кластеров:
затяжной экономический и финансовый кризис; слабая инновационная
активность малых предприятий социальной сферы; неэффективная
государственная поддержка малого бизнеса и процессов кластеризации; резкое
сокращение государственных заказов и спроса на новую продукцию.
Целью создания кластеров в социальной сфере является укрепление
сотрудничества между предприятиями, внедрение инноваций и усиление их
конкурентных преимуществ. Для успешной работы кластеров необходимы:
ориентация на потребности рынка и повышение конкурентоспособности малых
предприятий социальной сферы; стимулирование развития малого бизнеса как
наиболее
мобильного
сектора
экономики;
сотрудничество
между
предприятиями для усиления позиций участников кластеров и поиска новых
методов работы; обеспечение соответствия стратегии каждого предприятия
общей стратегии региона.
Опыт развитых стран подтверждает перспективность и необходимость
использования системы кластеров, именно в период перехода на
инновационную модель экономики. И, несмотря на то, что в Украине
количество кластеров еще незначительное из-за отсутствия эффективных
инновационно-инвестиционных механизмов их функционирования и
недостаточной поддержки со стороны государства, использование кластерной
системы в социальной сфере повысит конкурентоспособность малых
предприятий,
динамичность,
сбалансированность,
эффективность
регионального развития и уровень жизни населения Украины.
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DIVERSIFICATION IN TOURISM
The term diversification (from the Latin diversus, ―different‖, and facio, ―to
make‖) means ‗simultaneous change and development of activities that are not
connected with the company‘s core business‘. Translated from the English
diversification, from diverse, means ‗different (…) diversity; difference (…), a
business technique (…) used to better serve the customers‘ heterogenic cultures‘ 4 .
Diversification includes enlargement of the scope of products, distribution of
financial capital among different persons, penetration of banks through investments,
development of new industries, etc. It is usually associated with changes to the
characteristics of the company‘s product, the company or the market, (…)
development of new products that represent (…) a change in the structure of the
product market (…) 1, p. 113 .
The main terms and strategies associated with diversification at firm level are:
(1) products line: implementing strategies based on development of products (these
may be new additions or completely new products); (2) market penetration: strategies
based on market penetration with the rapid industrialization of production and cost
optimization that are usually focused on the change sought by customers (the accent
is put on activation of sales on the existing markets through positioning, customer
relations management, discounts for quantities, bonuses, etc.); (3) market
development: the strategies based on market development try to attract competitors‘
customers or to present existing products on new markets through new market
brands; (4) diversification: is a ultimate measure and firm strategies associated with it
are the most risky.
Products
Existing
New
Vertical diversification
(moving into the suppliers’ or buyers’ business)
Horizontal diversification
(new product on an existing market)
M
a
r
k
e
t
s

Concentric diversification
(new product, closely related to
the existing marketed product)
Existing
New

Conglomerate diversification
(new product on a new
market)

Market penetration
Product development
Market development
Diversification
Figure 1: Adapted Ansoff matrix (1965) 3, p. 246
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Each of the above strategies describes a different way that allows the tourism
business to take a course towards future growth. ―… Simultaneous market
penetration, market development and development of new markets and products
(…)‖ 1, p. 113 . Diversification stands out against the three other strategies. It
requires, for the creation of an original product line, new skills, new techniques and
new equipment. This leads to organizational changes to the business structure as well.
The advantages of the diversification are associated with independence and the
opportunity to reduce the general expenses on creating and developing tourist
products and their costs.
In tourism, the diversification strategy can take the following forms Figure 1.
Certain achievements are observed in Bulgarian tourism in terms of
diversification of the company‘s tourist product in the area of specialized types of
tourism; in the area of additional tourist services and through development of more
than one activity of mass tourism.
1. Horizontal diversification of the tourist product in some tourist companies
by specialized types of tourism: (1) Albena AD: balneological tourism; spa and
wellness tourism; wedding tourism; religious tourism; organizing conventions,
conferences and festivals; organizing entertainment events and excursions; Dine
around (a lunch and a dinner in any of the restaurants within the complex); etc.; (2)
Zlatni Pyasatsi AD: congress tourism; cultural tourism; gambling tourism; sports
tourism; hunting tourism; environmental tourism, etc; (3) Slanchev Den AD:
balneological tourism; congress tourism; wedding tourism, etc.; (4) Velina AD: spa
and wellness tourism, conference tourism; (5) Pamporovo AD: spa tourism, sports
tourism, cultural and congress tourism, etc.; (6) Rila-Borovets AD: spa and sports
tourism; conference tourism, etc.
2. The above diversification of the tourist product is achieved in the area of the
so-called ―additional tourist services‖. There are also elements of differentiation in the
core tourist services: (1) Albena AD developed their own tour operator business and
transportation business by acquiring airports – flying training; (2) There is secondary
differentiation within the frame of a given core tourist business. Thus SS Konstantin i
Elena Holding AD offers within the frame of their catering business Bulgarian national
cuisine, Mediterranean cuisine, Asian cuisine, regional American cuisine, etc.
3. The diversification of the company‘s tourist product through development of
more than one mass tourism activity has a positive effect on efficiency: (1) Albena
AD acquired the 3-star Hotel des Masques at the Swiss resort Anzère and proposes
two modules: Winter and Summer; (2) The same company owns three hotels in
Primorsko and two in Byalata Laguna 2, p. 118 .
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БРЕНДІНГ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
У наш час на більшості ринків боротьба за споживача йде не між
товарами , а між брендами. Сьогодні Україна є активним учасником глобальної
торгівлі та міжнародного інвестування.[1] Значна кількість розкручених
іноземних брендів на українському ринку ускладнює можливості розвитку
вітчизняних. Тому питання брендингу стає особливо актуальним. Перспективи
розвитку брендингу в Україні є позитивними. Оскільки за достатнього рівня
інвестицій та професійного підходу українські бренди не поступатимуться
іноземним.
Проблемі становлення та розвитку брендингу присвячені праці таких
вітчизняних авторів, як: Зозульов О.,Кузьмін О., Поліщук Т., Тарнавський В. та
інші.
Брендинг являє собою процес створення бренду і управління ним:
ідентифікація бренду, виділення бренду серед аналогічних конкурентних,
створення довгострокової переваги споживачів. Брендинг (branding) – це
діяльність по розробці марки продукту , просування на ринок і забезпеченню її
престижності, моніторинг на відповідність марки вимогам ринку.[4]
Сучасний український бренд-ринок характеризується такими ознаками:
наявністю значної кількості «пострадянських» і розкручених іноземних
брендів, та поступовою появою і закріпленням національних торгівельних
марок. З огляду на постійне збільшення кількості різноманітних брендів,
представлених в Україні, можна зробити висновок, що брендинг на
українському ринку активно розвивається.[3]
Особливістю застосування концепції брендингу на українському ринку є
специфіка купівельної поведінки українців. Так, загальний рівень розпізнавання
брендів в українських споживачів росте, але внаслідок стрімкого насичення
ринку вони не встигають формувати лояльність до певних брендів в зв‘язку з
постійною появою нових. Також, у споживачів, спостерігається зростання
недовіри до закордонних товарів і надання переваги вітчизняним. У свідомості
споживачів поняття «бренд» розподіляється між трьома факторами : країнавиробник, привабливість упакування і товарна марка.
Сьогодні для України є актуальним адаптація світового досвіду, набутого
в процесі створення і розвитку брендів, до реалій вітчизняної економіки.
Наявність значної кількості іноземних брендів змушує вітчизняних виробників
більше уваги приділяти якості продукції , випуску конкурентоспроможних
товарів і послуг , боротись за лояльність споживачів.
Успішність розвитку бренду в Україні залежить від роботи організації в
напрямку бренд-менеджменту. Так, дослідник Поліщук Т., виділяє такі
завдання для розвитку брендингу українських компаній [2, с.133]: 1) агресивне
зростання бренду з метою наближення до основних конкурентів; 2) стійке
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зростання знання про бренд; 3) розвиток існуючої платформи ; 4) поліпшення
візуалізації бренда, використання креативних підходів в комунікації; 5)
розширення бази лояльних споживачів. Крім того, розробка успішних брендів
тісно пов‘язана з іміджем країни. Забезпечення позитивного міжнародного
іміджу України є важливим засобом захисту і просування її національних
інтересів, а також підвищення успішності країни в конкурентній боротьбі на
міжнародних ринках збуту та інвестицій.[3]
Брендинг є важливим маркетинговим інструментом. Останніми роками зі
зростанням ролі маркетингу в Україні зросло і значення брендингу. В Україні
брендинг тільки почав розвиватись. Переважна більшість вітчизняних брендів
створювались стихійно. Причиною є відсутність українських спеціалістів у
сфері бренд-менеджменту. Основними завданнями для України в сфері
брендингу сьогодні є: збереження існуючих успішних вітчизняних брендів;
створення та розвиток нових брендів; виховання українських спеціалістів з
бренд-менеджменту та формування глобального бренду «Україна» з
позитивним іміджем.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Внешнеэкономическая деятельность является одним из главных
направлений
развития
многих
современных
государств.
Степень
заинтересованности предприятия в выходе на мировой рынок определяется
эффективностью внешнеторговых операций [1, c. 164].
В современных экономических условиях к числу основных задач любой
коммерческой организации относятся: максимизация прибыли, оптимизация
расходов, обеспечение финансовой устойчивости и создание эффективной
системы управления. Управление внешнеэкономической деятельностью – это
непрерывный и многоступенчатый процесс, включающий разработку
мероприятий, направленных на повышение действенности практических шагов
и достижение стратегических целей бизнеса [2].
Простым способом выхода на внешний рынок является экспорт.
Применяя стратегию экспорта, фирма производит все свои товары в
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собственной стране, предлагая их на экспорт в модифицированном или в не
модифицированном виде.
Организации, занимающиеся экспортной деятельностью, имеют
определенную специфику. Отличия экспортной деятельности предприятия от
внутрихозяйственной заключаются в том, что внешнеэкономическая
деятельность осуществляется на валютной основе и регулируется
специальными мерами государства. На любую внешнеэкономическую
деятельность предприятия оказывают влияние уровень развития и стабильность
национальной экономики, система мировых цен, а также правовая система
собственной страны и правовые системы стран, в которых предприятие
осуществляет внешнеэкономическую деятельность [3].
Как показывает практика, организации нередко несут значительные
убытки из-за недостаточного экономического обоснования эффективности
внешнеэкономических операций. Эффективность экспортных операций
определяется путем их экономического анализа, который сводится к оценке
вложений финансовых средств в операцию и полученных доходов от нее.
Эффективность экспорта на уровне фирмы определяется, прежде всего,
на основе сопоставления результата (эффекта) с затратами, обеспечивающими
его достижение. Эффектом считается, так называемый, доход, т.е. разница
между экспортной и покупной ценой товара на внутреннем рынке. Он
рассчитывается в рамках традиционных систем бухгалтерского и
управленческого учета.
Для анализа уровня результативности работы экспортера используются
показатели рентабельности, которые дают более реальную оценку
функционирования организации на рынке, и используются как инструмент
инвестиционной политики и ценообразования.
Следует отметить, что при расчете показателей рентабельности
целесообразно выделить ту часть основного, оборотного и собственного
капитала, которая непосредственно участвует в осуществлении конкретной
внешнеэкономической сделке либо ту часть, которую собственники
(учредители) планируют использовать в экспортных операциях.
Аналитическим службам необходимо постоянно следить за тем, чтобы
объемы деятельности организации не достигали критической точки и запас
финансовой прочности не приближался к «нулю» и не принимал
отрицательные значения. Для этого необходимо систематически рассчитывать
маржинальную рентабельность как отношение маржинальной прибыли к
переменным затратам [2].
Экономическая эффективность внешнеторговых экспортных операций
определяется сопоставлением всех материальных, финансовых и трудовых
затрат на производство продукции и осуществление самой операции с
конечными финансовыми или иными результатами этой операции.
Следует упомянуть, что также об эффективности экспортных операций
свидетельствуют и показатели устойчивости организации, объем занимаемой
доли рынка, степень известности торговой марки товара и фирмы, число ее
покупателей и контрагентов и т.д.
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Важную роль при оценке эффективности экспортных операций играет
SWOT-анализ, по результатам которого разрабатываются рекомендации,
касающиеся путей повышения результативности работы фирмы. Сущность
SWOT-анализа заключается в оценке перспектив финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в двух аспектах. Говоря о сегодняшнем положении
организации, определяют ее достоинства и недостатки, а взгляд на перспективу
выявляет возможности дальнейшего функционирования и угрозы успешному
выполнению планов [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внешнеэкономическая
деятельность в различных еѐ формах и проявлениях является нужной для
развития экономики любой страны и в частности, Украины. В конечном счете,
экономическая эффективность является основой и критерием для принимаемых
управленческих решений, так как раскрывает взаимосвязь между затратами
ресурсов и результатами их использования. Она тесно связана с экономическим
ростом, который является важной задачей каждого хозяйствующего субъекта,
так как постоянная динамика и развитие деятельности является базой для
максимально эффективной работы в современных условиях.
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МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ. СИСТЕМА DIRECT COSTING
В умовах ринкової економіки, яка формується в України все більший
інтерес набуває методика аналізу прибутку, що базується на розподілі
виробничих і збутових витрат на змінні і постійні та використовує категорію
маржинального доходу.
Така методика широко застосовується в країнах з розвиненими
ринковими відносинами. Вона дозволяє досліджувати залежність прибутку від
невеликої кількості найбільш важливих чинників і на основі цього управляти
процесом формування величини прибутку. На відміну від методики аналізу
прибутку, що застосовується на вітчизняних підприємствах, вона дозволяє
більш повно врахувати взаємозв'язки між показниками й точніше виміряти
вплив чинників.
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Використовуючи вітчизняну методику аналізу прибутку не враховується
взаємозв'язок обсягу виробництва (реалізації) продукції й її собівартості. За
умов збільшення обсягу виробництва (реалізації) собівартість одиниці
продукції знижується, тому що зазвичай зростає тільки сума змінних витрат
(відрядна зарплата виробничих робітників, сировина, матеріали, технологічне
паливо, електроенергія), а сума постійних витрат (амортизація, оренда
приміщень, погодинна оплата праці робітників, зарплата з нарахуваннями на
неї адміністративно-управлінського персоналу) залишається, як правило, без
зміни. І навпаки, при зменшенні виробництва собівартість виробів зростає
через те, що більше постійних витрат приходиться на одиницю продукції.
В країнах з ринковою економікою для забезпечення системного підходу
для вивчення чинників зміни прибутку та прогнозованої його величини
використовують маржинальний аналіз, в основу якого покладено
маржинальний дохід. Така методика дозволяє більш правильно визначити
вплив чинників на зміну суми прибутку, тому що вона враховує взаємозв'язок
обсягу виробництва (продажу), собівартості та прибутку.
Використання методики факторного аналізу прибутку у фінансовому
менеджменті вітчизняних підприємств дає можливість більш ефективно
управляти процесом формування фінансових результатів. Однак це можливо
тільки за умови організації планування й обліку витрат підприємств за
системою Direct Costing, тобто на основі розподілу їх на постійні й змінні [1].
Під системою калькулювання собівартості Direct Costing мається на увазі
включення тільки таких витрат, які безпосередньо відносяться до виробничого
процесу.
Direct Costing визначає критичний обсяг виробництва, при якому за
рахунок виручки будуть покриті всі витрати виробництва без отримання
прибутку [2].
В основі системи Direct Costing (дослівно: "Пряме калькулювання")
лежить ділення всіх витрат організації на прямі і непрямі.
Прямі витрати (direct costs) - це витрати, безпосередньо пов'язані з
виробничим процесом і включаються до собівартості продукції, що
випускається (робіт які виконуються, послуг які надаються).
Непрямі витрати (indirect costs) - це витрати, які безпосередньо не
пов'язані з виробничим процесом (тобто їх неможливо віднести на який-небудь
конкретний вид продукції (робіт, послуг)), і, відповідно, не включаються до
собівартості продукції, що випускається (робіт які виконуються, послуг які
надаються).
При обчисленні собівартості за системою Direct Costing до неї
включаються тільки прямі витрати, а непрямі віднімаються з маржинального
прибутку організації [3].
У сучасній системі Direct Costing існує два варіанти обліку:
- простий Direct Costing, при якому у складі собівартості враховуються
тільки прямі змінні витрати;
- розвиненою Direct Costing, при якому в собівартість включаються прямі
змінні і прямі постійні витрати [4].
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Таким чином, при обчисленні собівартості продукції (робіт, послуг) за
допомогою різних систем калькулювання, можна отримати відмінну один від
одного собівартість одного і того ж продукту. У зв'язку з цим, кожне
підприємство в праві вибирати ту систему, яка найбільш оптимальна для нього
на даному етапі розвитку.
Слід відмітити й наступне, що створення моделі розвитку підприємства
на майбутній період за допомогою системи Direct Costing дозволяє встановити
граничні витрати на випуск продукції і зробити оцінку різних можливих
варіантів економічної доцільності виробничо-господарської діяльності [4].
Отже, Direct Costing є відмінним інструментом аналізу, який найчастіше
використовується для створення моделей, здатних відповісти на питання про те,
які дії має вжити керівництво. Він є дуже корисним для короткострокових
рішень, але може привести до негативних результатів, якщо використовувати
цю систему для прийняття довгострокових рішень.
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ФАКТОРИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ В МАТРИЦЯХ
МакКінзі, ADL/LC ТА Sell/DMP ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Однією з провідних секторів функціонування вітчизняної економіки є
агропромисловий комплекс. Практично 70% території України, а це 42 млн. га –
землі сільськогосподарського призначення [1], що дозволяють виробляти
різноманітні харчові товари. Виробництво харчових продуктів являє собою
одне з найважливіших видів діяльності, оскільки забезпечує населення
продовольчими товарами. Але, в сучасних умовах, підприємства з виробництва
харчових продуктів, під впливом цілого ряду негативних факторів,
перебувають в системному кризовому стані. За таких умов, головними
проблемами
для
підприємств
є
зменшення
рівня
доходів,
конкурентоспроможності, та збільшення рівня ризику залежності від впливу
зовнішнього та
внутрішнього середовища.
Застосування
стратегії
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диверсифікації, в таких умовах, забезпечує підприємству додаткові напрями
розвитку своєї діяльності, які можуть бути як пов‘язаними, так і непов‘язаними
з основною діяльністю, та дозволяє зменшити залежність від вже існуючого
напрямку роботи.
Значний внесок в дослідження питання диверсифікації зробили такі
закордоні вчені як Аакер Д., Ансофф І., Брігхем Ю., Мінцберг Г., Стрикленд
А.Дж. та Томпсон А.А.. Також варто виділити праці вітчизняних науковців
Дерези В.М., Корінька М.Д., Немченко Г.І., Шершньової З.Є. та ін., які вивчали
питання диверсифікації.
Впровадження стратегії диверсифікації на підприємстві вимагає
розроблення послідовних етапів формування діяльності, визначення
пріоритетів, мотивів та співставлення з ціллю та місією підприємства. Одним із
основних етапів є визначення ефективності впровадження диверсифікації. Існує
декілька підходів щодо визначення ефективності диверсифікації, одним з яких є
портфельних аналіз. Портфельне аналізування здійснюється за допомогою
таких моделей як матриця БКГ, матриця МакКінзі, матриця ADL/LC та матриця
Sell/DMP. Формування перерахованих матриць здійснюється на основі двох
інтегральних параметрів, завдяки яким у подальшому і будується матриця з
дев‘яти (двадцяти або чотирьох) клітинок [2].
Схожість матриць МакКінзі, ADL/LC та Sell/DMP є в тому, що параметр,
який формує матрицю по горизонталі – це конкурентна позиція (сильні сторони
бізнесу), значення якого можна визначити за допомогою оцінювання переліку
факторів з присвоєнням коефіцієнту вагомості. Якщо розглядати вісь У, то у
переважній більшості, значення цього показника непідконтрольне організації.
Його можна тільки зафіксувати, але впливати на його значення практично
неможливо [3]. Таким чином, для більш достовірного аналізування
ефективності диверсифікації необхідно точно визначити значення параметра
вісі Х. Для цього слід обрати такі фактори оцінювання, за якими можна
максимально достовірно охарактеризувати конкурентні позиції бізнес-проекту.
Отже, ми вважаємо, що для кожної галузі перелік факторів має бути різним, і
зважаючи на те, що нашою метою є оцінювання ефективності диверсифікації на
підприємстві з виробництва харчових продуктів, даний перелік буде включати
ті фактори, результат яких допоможе всебічно оцінити специфічні властивості
конкурентної позиції бізнес-проекту. Такими факторами можуть бути:
частка ринку яку займає бізнес-проект порівняно з найвпливовішим
конкурентом (іншим бізнес-проектом);
прибутковість бізнес-проекту порівняно з найвпливовішим
конкурентом (іншим бізнес-проектом);
якість бізнес-проекту порівняно з найвпливовішим конкурентом
(іншим бізнес-проектом);
інноваційність бізнес-проекту порівняно з найвпливовішим
конкурентом (іншим бізнес-проектом);
виробничий, технологічний потенціал бізнес-проекту порівняно з
найвпливовішим конкурентом (іншим бізнес-проектом);
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вплив коефіцієнту сезонності на бізнес-проект порівняно з
найвпливовішим конкурентом (іншим бізнес-проектом);
маркетингові переваги бізнес-проекту порівняно з найвпливовішим
конкурентом (іншим бізнес-проектом);
Перелік факторів наведений з урахуванням балу вагомості, за яким
перших фактор отримує максимальне значення, а останній – мінімальне, при
яких загальна сума балу дорівнює одиниці. Схема оцінювання конкурентних
позицій наступна: вагомість фактору – оцінка – зважена оцінка [4, с.216].
Наведений перелік факторів запропонований для оцінювання
конкурентних позицій підприємств з виробництва харчових продуктів. Цей
перелік може бути, як доповненій, так і змінений, в залежності від виду
продукту та цілей організації. Визначені фактори сприяють більш точному
оцінюванню конкурентоспроможності бізнес-проекту завдяки їх спрямованості
на оцінювання специфічних якостей товару.
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Кухарук І.М.
студент спеціальності Економіка підприємства
Національний університет водного господарства та природокористування,
м. Рівне
РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ
В умовах фінансово-економічної кризи в Україні вітчизняні підприємства
недосить спроможні ефективно управляти дебіторською заборгованістю, яка
займає вагому частку в оборотних активах, що спричиняє кризу
взаємонеплатежів. Більшість підприємств практично не мають можливості
нормально функціонувати у зв'язку з наявністю значної дебіторської
заборгованості, адже це відволікає кошти з обороту. Тому зростає роль
правильного здійснення ефективного аналізу та контролю дебіторської
заборгованості для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, адже
потрібно не втратити ті кошти, які належать підприємству по-праву. Для цього
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потрібно проводити постійний моніторинг заборгованості, своєчасно висувати
претензії щодо боргів та запобігати безнадійним боргам на підприємстві.
Аналіз і контроль дебіторської заборгованості мають дуже велике
значення для підприємств, що функціонують в умовах ринку. Ефективне
управління цією частиною поточних активів є невід‘ємною умовою підтримки
рівня ліквідності та платоспроможності. В останні роки в практиці країн із
розвинутою ринковою економікою широке поширення отримала нова
прогресивна комплексна система внутрішнього контролю, що організується в
компаніях і фірмах, яка має назву ―контролінг ‖.
Ринкові умови господарювання в Україні створюють підстави для
використання нових підходів і методів при підготовці та реалізації
управлінських рішень. Формування ефективної системи управління на
підприємстві безпосередньо пов‘язано з системою контролінгу, яка має
враховувати тенденції розвитку ринкового середовища в Україні.
Контролінг – це певне управління підприємством, спрямоване на
отримання позитивного результату. Контролінг можна певною мірою порівняти
з контролем за техніко-економічними показниками на підприємстві. Він є
комплексною системою управління підприємством, яка орієнтована на
майбутній розвиток підприємства [2, с. 71].
Це система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього
економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для
досягнення мети, яку воно ставить перед собою. Вона включає в себе
управлінський облік, облік і аналіз витрат з метою контролю за всіма статтями
витрат всіма підрозділами за центрами управління витрат.
Створення інформаційної системи безумовно потребує додаткових
витрат, які пов‘язані із залученням досвідчених фахівців, створенням певної
системи підконтрольних показників (інформаційної бази), використанням
певних інструментів аналізу, індивідуальними характеристиками підприємства,
створенням ефективної системи зворотнього зв‘язку та іншими [1, с. 9].
Створення комплексної системи контролінгу дебіторської заборгованості
на підприємствах є важливим завданням, яке дозволяє підвищити й
оптимізувати результати роботи підприємства, його окремих підрозділів і в
остаточному підсумку вирішити проблему забезпечення ліквідності.
Досягнення поставленої цілі можливо шляхом логічного аналізу проблем, що
можуть виникнути в процесі створення комплексної системи управління
дебіторською заборгованістю підприємства, причин їх появи і засобів, які
дозволяють нейтралізувати негативні впливи [3, с. 46].
Мета впровадження контролінгу дебіторської заборгованості полягає в
запобіганні
виникнення
простроченої
та
безнадійної
дебіторської
заборгованості від неправильно прийнятих управлінських рішень у сфері збуту
та розрахунків шляхом їх своєчасної корекції.
Виділимо, проблемні питання у системі внутрішнього контролю
дебіторської заборгованості:
1. Проблема оплати дебіторської заборгованості (рефінансування) та
визначення допустимого рівня засобів, які впливають на дебіторську
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заборгованість.
Нині
промислові
підприємства
дуже
невпевнено
використовують основні форми рефінансування – факторинг, облік векселів,
форфейтинг, які могли б істотно прискорити трансформацію дебіторської
заборгованості у грошові кошти.
2. Застосовувати у вітчизняних умовах традиційну за кордоном методику
аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність
необхідного обсягу вірогідної і достовірної інформації щодо розрахунків з
різними дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів, що характерна для
сучасної української економіки, змушує сумніватися в об‘єктивності,
своєчасності й корисності результатів аналізу. За вітчизняними методиками
неможливо однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а також
ступінь його впливу на фінансово-господарський стан підприємств.
3. Відсутність на більшості підприємств структурного підрозділу чи
особи, до обов‘язків, якого(ї) входив би всебічний контроль за станом системи
обліку на підприємстві. Йдеться про відділ внутрішнього контролю (аудиту),
структуру, завдання та функції якого визначає кожне підприємство, зважаючи
на особливості власної діяльності. До основних завдань такого відділу,
необхідно віднести здійснення контролю за проблемною дебіторською
заборгованістю.
Основними функціями контролінгу за дебіторською заборгованістю є:
1. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і
кредиторської заборгованості. Значне перевищення фактичної дебіторської
заборгованості створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і робить
необхідним залучення додаткових джерел фінансування. Також доводиться
впроваджувати в практику управління лімітування дебіторської заборгованості
як у загальних обсягах, так і у розрахунку на одного дебітора (існуючого чи
потенційного) і періодично переглядати граничні суми. При цьому потрібно
визначити оптимальний розмір дебіторської заборгованості, яка б надлишково
не іммобілізувала фінансові ресурси підприємства і не створювала б перепон
для забезпечення безперебійного процесу постачання, виробництва, реалізації
та розрахунків підприємства за своїми зобов‘язаннями.
2. Контролювати стан розрахунків з дебіторами, зокрема за
протермінованими заборгованостями, своєчасно виявляючи такі види
дебіторської заборгованості, які є недопустимими для підприємства
(наприклад, прострочена заборгованість контрагентів понад три місяці).
3. Систематично проводити інвентаризацію заборгованості. Підприємство
має розробити схему заходів для інвентаризації розрахунків із покупцями.
Унаслідок цього підприємство активізує роботу відповідної служби щодо
повернення наявних боргів і уникнення потенційних у майбутньому.
Отже, контролінг виступає інформаційним забезпеченням досягнення
цілей та завдань підприємства. Він є однією з ефективних систем керування
підприємством, системою, економічна сутність якої полягає в процесі
перетворення та інтеграції існуючих методів обліку, аналізу, планування і
контролю в систему управління підприємством, орієнтовану на досягнення всіх
завдань, що постають перед підприємством.
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Контролінг допоможе керівникам захистити бізнес від надзвичайної
вразливості в динамічному зовнішньому середовищі, досягти ефективного
управління, створити й оцінити потенціал підрозділів підприємства,
досліджувати ідеї конкурентів, здійснювати порівняльний аналіз усіх
отриманих даних, використовувати інновації, і,звичайно, орієнтуватися на
майбутнє.
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аспірант кафедри економічної теорії та менеджменту
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ЕКОНОМІЧНЕ НОВАТОРСТВО ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІЯ
ПІДПРИЄМЦЯ
Економічне новаторство як функція підприємців передбачає прагнення до
нововведень, віру у власні сили, вміння ризикувати, відчуття власної
незалежності - особисті якості, що характеризують підприємця і не залежать від
класової й соціальної приналежності. Підприємець, завдяки таким рисам, є
головним суб'єктом технічного прогресу, створюючи надлишок вартості,
забезпечуючи своєю діяльністю розвиток економіки.
Підприємництво не є професією, не становить стійкий суспільний клас,
відповідні якості й навички можуть бути втрачені, перейти до інших людей.
Новаторську функцію-підприємця Й.А. Шумпетер чітко відокремлює від
функції капіталіста: підприємець не обов‘язково має право власності на майно і,
отже, не несе ризику (ризикує той, хто позичає підприємцю гроші).
Підприємець - не винахідник, а людина, яка економічно реалізує винахід; разом
з тим своїм новаторським характером функція підприємця відрізняється від
рутинних функцій менеджера [3].
На наш погляд, схильність до новаторства у підприємницькій діяльності
значною мірою визначає економічна ментальність, яка формує мотиви і моделі
економічної поведінки, що виникають у процесі господарської діяльності.
Сучасні дослідники виділяють ряд позитивних рис економічного менталітету
українців, які можуть сприяти розвитку новаторської функції підприємців, а
саме: сімейний егоцентризм, поміркований індивідуалізм; прагнення
самореалізації, свободи, успіху, визнання; розвинуті приватновласницькі
інстинкти; комунікабельність, толерантність до інших культур [2, с. 96].
Традиційним для українських економічних агентів є неприязнь до точних
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розрахунків, дій, за програмами та графіками, суворої ділової організації, тому
їм легше дається розбір помилок, ніж їх передбачення і недопущення. На цьому
грунті формується така риса господарського менталітету схильність до
утопічного мислення або мрійливість. Однак, дана характеристика не означає
його нездатність українців ефективно діяти в умовах ринкових відносин.
Неприязнь до точних розрахунків, суворої ділової організації компенсується
наявністю розвиненої інтуїції, яка допомагає досить успішно адаптуватися до
мінливих умов та розвиває креативне бачення підприємців.
У розвинених країнах однією з основних характеристик економічної
поведінки підприємців є їх спрямованість на отримання прибутку в
довгостроковій перспективі. Тому основну увагу керівників фірм зосереджено
на вирішенні стратегічних завдань. Як показує практика, вітчизняні підприємці
здатні вирішувати господарські завдання різного рівня складності. Однак
доводиться констатувати, що більшість з них націлені на максимізацію
поточної вигоди. При цьому мало хто з підприємців сприймає власний бізнес як
справу всього життя. Можна припустити, що подібний підхід зумовлений не
тільки і не стільки об'єктивними причинами (недосконалістю українського
законодавства, нестійкістю політичної кон'юнктури, тіньовою економікою
тощо), скільки суб'єктивними чинниками - менталітетом українських
підприємців. Це підтверджує і той факт, що протягом усього періоду реформ в
Україні діяльність її керівництва постійно піддається критиці з приводу
неспроможності виробити ефективні програми довгострокового розвитку
економіки країни. При цьому цілком очевидно, що відсутність у господарській
діяльності (як на рівні фірм, так і на рівні держави) націленості на вирішення
стратегічних завдань істотно знижує ефективність здійснюваних соціальноекономічних перетворень та перешкоджає запровадженню інновацій в
управлінський та виробничий процес [1].
Таким чином, роль підприємця-новатора для розвитку і трансформації
сучасних економічних систем суттєво зростає, перебуваючи в нерозривному
зв‘язку з таким інститутом, як економічний менталітет нації, що закладає
основи для реалізації новаторської функції в процесі прийняття господарських
рішень. В сучасних умовах існує можливість ефективно використовувати
ментальні ресурси суспільства для запровадження інновацій, що є надзвичайно
актуальним в наш час, оскільки посилення інтеграційних процесів, в яких
активну участь приймає Україна, її прагнення зайняти вигідні позиції в
сучасному геополітичному та геоекономічному просторі вимагає докорінної
трансформації ринкових механізмів та поведінкової готовності господарюючих
суб‘єктів успішно функціонувати в нових умовах.
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НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Функціонально-організаційна модель управління фінансами суб'єкта
господарювання спрямована на забезпечення стабільності його фінансовогосподарської діяльності та підтримку конкурентоспроможності у
короткостроковій та довгостроковій перспективах. Це можливо досягти, перш
за все, за рахунок забезпечення прийнятного та стабільного рівня
самофінансування потреби підприємства у капіталі для фінансування
операційної та інвестиційної діяльності. Тому, зважаючи на той факт, що
основним джерелом самофінансування підприємств є прибуток, важливим
напрямком фінансового менеджменту залишається управління прибутком.
Тому, для формування ефективної моделі управління прибутком організацій
споживчої кооперації України, ми пропонуємо використати збалансовану
систему показників, яка дозволить підвищити ефективність планування
прибутку, забезпечить прозорість та ефективність управління підприємством,
сприятиме досягненню стратегічних цілей підприємств та організацій.
Збалансована система показників - це система стратегічного управління
організацією на підставі вимірювання та оцінки ефективності її діяльності за
набором показників, підібраних таким чином, щоб врахувати всі суттєві (з
точки зору стратегії) аспекти діяльності організації (фінансові, маркетингові,
виробничі та інші) [1]. Збалансована система показників для організацій
споживчої кооперації України – це управління, яке направлене на розробку
стратегії, її формалізацію в систему фінансових показників встановлення
причинно-наслідкового зв‘язку між цілями та результатами діяльності на віх
рівнях, реалізацію стратегічних задач на основі виявлення центрів
відповідальності та системи мотивації працівників. Тому, запропоновано, в
першу чергу, таблицю взаємозв‘язків основних елементів системи
збалансованих показників організацій споживчої кооперації України, що
можуть використовуватися для деталізації стратегії розвитку споживчої
кооперації України та відповідно підвищення прибутковості (див. табл.1).
Таким чином, збалансована система показників допомагає для організацій
споживчої кооперації України розв‘язати ключові проблеми: оцінити
результати діяльності, визначити які процеси можуть забезпечити конкурентні
переваги та ефективність реалізації поставленої стратегії. Отже, ми можемо
зробити висновок, що на сучасному етапі збалансована система показників
дозволить організаціям споживчої кооперації України розвиватися з
урахуванням своїх можливостей і впровадити вимоги, які висуває сьогодення, а
це контроль за якістю продукції (від сировини до готового виробу).
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Клієнти

Внутрішні
бізнес-процеси

Своєчасне
формування та
виконання
замовлень
Відділ
маркетингу

Відділ кадрів

Відділ
маркетингу

Підвищення рівня
задоволення
клієнтів
Збереження
клієнтської бази
Культура
обслуговування

Підвищення
кваліфікації
працівників

Фінансовоекономічний
відділ

Зростання
прибутку

Фінанси

Навчання і
розвиток
персоналу

Відповідальні

Мета

Перспектива

Пошук нових постачальників
Впровадження автоматизованої системи
ведення обліку та звітності
Точність виконання замовлень
Збільшення кількості клієнтів
Покращення
зовнішньоекономічної
діяльності. Розробка нових видів продукції

Розробка плану підвищення кваліфікації
серед працівників

Розробка нової асортиментної політики,
впровадження системи знижок.
Вихід на міжнародні ринки
Швидкість обслуговування
Ріст продаж

Заходи спрямовані на досягнення цілей
пошук нових ринків збуту;
здавання кооперативних підприємств в
оренду; залучення зовнішніх джерел
фінансування; отримання дивідендів від
участі в діяльності інших підприємств
створення
сімейних
підприємств
працівників

Показники досягнення цілей
коефіцієнт поточної ліквідності;
коефіцієнт фінансової незалежності;
коефіцієнт забезпеченості власними оборотними
коштами;
коефіцієнт оборотності власного капіталу;
коефіцієнт прибутковості та рентабельності ;
коефіцієнт фінансової стійкості та ділової
активності
рівень цін на товари;
рівень обслуговування покупців;
коефіцієнт завершеності покупки;
частка постійних покупців;
ефективність рекламних заходів;
коефіцієнт конкурентоспроможності товарів на
ринку
продуктивність праці одного продавця;
коефіцієнт плинності кадрів;
рівень освіти працівників;
коефіцієнт витрат на підвищення кваліфікації
працівників;індекс задоволеності працівників.
Середній стаж роботи в організації
виручка від реалізації товарів (послуг) на 1 м2
торгової площі;
рівень витрат обігу до виручки від реалізації
товарів (робіт, послуг);
рівень валового доходу до виручки від реалізації
товарів (робіт, послуг);
товарообіг.

Таблиця 1
Взаємозв‘язок основних елементів системи збалансованих показників організацій споживчої кооперації України
[авторська розробка ]

Це в свою чергу сприятиме не тільки створенню передумов для розвитку
та формування конкурентних переваг, але й дозволить сформувати стійкі темпи
зростання прибутковості та рентабельності діяльності організаціям споживчої
кооперації України.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ
Одним з головних та найважливіших напрямів підвищення
конкурентоспроможності підприємства є підвищення якості продукції.
Підприємства-виробники прагнуть задовольнити усі вимоги споживача та, в
свою чергу, зменшити свої витрати. На сьогоднішній день велике значення має
величина витрат на створення якісного продукту та її порівняння з
аналогічними витратами в конкурентів. У першу чергу, це зростаючий інтерес
до витрат на якість, як однієї з основних складових конкурентоспроможності. У
цьому зв‘язку виробники ставлять метою мінімізацію витрат, пов‘язаних зі
створенням якісного продукту. Тому все більшу важливість здобуває
управління витратами на якість.
Дослідження питань класифікації, планування, аналізу, оцінки,
оптимізації витрат на якість є економічно необхідним і важливим, тому що
розв‘язок цих питань є однієї із ключових проблем сучасної науки про
управління якістю. Керівництву підприємств необхідно чітко розуміти
значимість управління витратами на якість, тому що старі підходи й методи в
управлінні вже давно не відповідають вимогам часу.
Питанням ―вартості якості‖ за кордоном стали приділяти увагу ще на
початку XX ст., але лише до середини 50-х рр. управління витратами на якість
сформувався як самостійний науковий напрямок [1,с. 7,8].
Підґрунтя сучасної концепції управління витратами на якість склали
розробки Е. Демінга та Г. Тагуті, де авторами за допомогою засобів
математичної статистики доводилося, що продукцію можна виготовляти без
дефектів, за 100 %-ої відповідності продукції технічним умовам, значно
скоротивши при цьому витрати невідповідності. За допомогою функції втрат,
розробленої Г. Тагуті, аргументувалась ідея підвищення якості із одночасним
зменшенням витрат. Успішна практика японських компаній яскраво доводить її
справедливість. Сучасна концепція 100 %-ої якості, що базується на
використанні методології «6δ», у першу чергу зосереджує увагу не на
визначенні оптимального рівня якості, а на аналізі співвідношення витрат,
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пов‘язаних із забезпеченням якості. При цьому акцент робиться саме на
запобігання виникненню дефектів виходячи з того, що витрати зростають на
порядок із кожним етапом життєвого циклу продукту[2, с.73].
При аналізі витрат на якість варто враховувати, що загальна вартість
якості передбачає витрати на відповідність і витрати на невідповідність.
Витрати на відповідність - це найбільш вигідний для виробника вид
інвестицій, тобто інвестицій з попередження браку. Такі інвестиції дозволяють
звести до мінімуму декілька складових вартості якості, тобто витрати
виробника на усунення невідповідностей. Це одна з найважливіших рушійних
сил програми з поліпшення якості, що сприяє зниженню вартості виробництва.
Витрати на невідповідність - це фінансові й моральні витрати виробника
на виявлення й усунення недоліків при виробництві.
Витрати на невідповідність передбачають вартість виявлення (~ 25 % від
вартості всіх витрат) і усунення браку (~ 70 %). Якщо брак відсутній, то немає й
необхідності в діяльності щодо його виявлення й усунення[3, с.83].
Отже я вважаю, що підприємствам замість того щоб шукати
"оптимальний рівень дефектності", який відповідає мінімальному рівню витрат,
виробник повинен зосередити свою увагу на повному виключенні
невідповідностей при виготовлені продукції. Невідповідність — це єдиний
ворог виробника, через яку він несе додаткові витрати, причому ворог, якого
можна легко виявити й знищити.
Керівники підприємства повинні розуміти, що низька якість коштує
дорожче. Добре відомо, що низька якість підвищує собівартість продукції. Ще
більш очевидно те, що причиною витрат, обумовлених низькою якістю
продукції, є створення складних систем перевірок та контролю продукції, а
також непродуктивне витрачання ресурсів на всіх етапах виробництва. Витрати
компаній на підвищення якості виявляються помітно нижче тих, що пов'язані з
контролем якості і відбракованої дефектної продукції. Це обумовлено тим, що
заходи щодо підвищення якості займають цілком певний, обмежений період
часу, а посилений контроль якості і виявлення дефектів розтягується на тривалі
терміни після їх введення, вимагаючи постійної участі менеджменту
оперативного рівня.
Література
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ
В умовах побудови інноваційно-ринкової економіки зростає актуальність
проблеми щодо забезпечення ринку праці освіченим трудовим потенціалом.
Відповідно до цього все гостріше постає питання необхідності реалізації
інноваційних методів в області політики управління трудовим потенціалом.
Таким чином, управління трудовим потенціалом є основою стратегічної
діяльності суб‘єктів господарювання, яка формується під впливом як
внутрішніх, так і зовнішніх факторів.
Основними підрозділами системи управління трудовим потенціалом на
рівні підприємства є ефективне управління людськими ресурсами на основі
оптимізації організаційної, функціональної, кадрової структури підприємств.
Таким чином, в рамках реалізації заявлених цілей, задач, а також з урахуванням
стратегії кадрової політики, підприємства повинні розробляти програму роботи
з персоналом яка включає: підбір, адаптацію, розвиток, оцінку персоналу,
мотивацію, стимулювання трудової активності, інформування персоналу,
соціальне включення. До головних завдань системи управління персоналом
сьогодні належать: забезпечення організації кваліфікованими кадрами;
створення необхідних умов для ефективного використання знань, навичок і
досвіду працівників; удосконалювання системи оплати праці і мотивації;
підвищення задоволеності працею всіх категорій персоналу; надання
працівникам можливостей для розвитку, підвищення кваліфікації і
професійного росту; стимулювання творчої активності; формування і
збереження сприятливого морально-психологічного клімату; удосконалювання
методів оцінки персоналу; управління внутрішніми переміщеннями і кар'єрою
працівників; участь у розробці організаційної стратегії.
Першочергового значення в системі управління персоналом набуває
врахування факторів, використання механізмів та умов, які сприяють розвитку
людини, її реалізації як професіонала, передбачаючи тим самим її глибоке
добровільне залучення у трудовий процес і створюючи її соціально-трудову
мотивацію.[1] Важливу роль щодо забезпечення ефективності діяльності
персоналу відіграють кадрові відносини, які являють собою систему зв‘язків,
взаємодій між суб‘єктом управління, тобто управлінцями, та персоналом. Такі
відносини, інтегруючи та акумулюючи розмаїття способів професійної
активності (індивідуальної, колективної, групової), дають реальне уявлення про
стан соціально-трудових відносин та відповідність кадрового складу організації
її потребам [2, с.43].
Не менш важливим, на нашу думку, є поєднання кадрової і соціальної
політики, як на рівні держави, так і на рівні підприємства. Кадрова політика
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базується на системі правил, традицій, комплексу заходів пов‘язаних
насамперед з підбором кадрів, їх підготовкою, розміщенням, використанням,
перепідготовкою, мотивацією, тобто реалізація відтворення робочої сили [3].
Але не зважаючи на це кадрова політика пов‘язана з вибором позицій
підприємства щодо підготовки, розвитку та взаємодії працівника і організації.
Кадрова політика носить загальний характер, коли стосується лише персоналу в
цілому і частковий характер, коли орієнтується на вирішення специфічних
задач. Але у формуванні мотивації, підвищення продуктивності праці,
самовіддачі, на нашу думку, провідну роль відводиться саме не кадровій
політиці, а соціальній. Це проявляється шляхом реалізації пільг і гарантій в
рамках соціального захисту працівників (реалізація функцій соціального
страхування). Крім того, адміністрація підприємства може розширювати
перелік пільг, шляхом укомплектування з урахуванням потреб ринку
соціального пакету. Таким чином, соціальна політика підприємства, як
складова менеджменту становить собою систему цілей і заходів, пов‘язаних з
наданням працівникам перш за все можливостей реалізації прав людини, а
також додаткових пільг, послуг соціального характеру. Чим ширший
соціальний пакет працівника, тим захищено виглядає даний працівник.
Соціальна політика сприяє стабілізації колективу, шляхом зменшення
плинності кадрів. Для ефективності заходів соціального характеру необхідно,
щоб соціальні послуги відображали специфіку діяльності організації, а форми і
види соціальних послуг повинні бути диференційованими за категоріями
персоналу. Але ефективність вище зазначених заходів буде полягати не в
окремості виконання функцій, а в поєднанні напрямів реалізації кадрової та
соціальної політики. І взаємозв‘язок кадрової та соціальної політики полягає в
тому, що кадрова політика направлена на збереження кадрового потенціалу,
кваліфікованих працівників, їх професійну мобільність і включає заходи щодо
розвитку персоналу, соціального захисту.
Отже, загальна модель ефективності системи управління трудовим
потенціалом повинна включати наступні три параметри: реалізацію завдань
(економічна ефективність): виробничу діяльність та внесок у загальний успіх
організації; сприйняття праці (соціальна ефективність): задоволення працею,
низьку плинність кадрів та втрати робочого часу; партиципацію, або участь
(соціальна ефективність).
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СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ В СФЕРЕ УСЛУГ
В литературных источниках по маркетингу и бренд-менеджменту ученые
четко выделяют бренд товара и бренд услуги. Различие состоит не только в тех
или иных особенностях, присущих бренду товара или бренду услуг, а в
различных механизмах ведения бизнеса. Безусловно, как товар, так и услуга
нацелены на максимальное удовлетворение потребностей потребителя, что
является объединяющим фактором. Иногда две эти сферы бизнеса
пересекаются, поскольку товар - это материальный объект, а услуга это нечто
неосязаемое, не имеющее границ, и зачастую товар является частью услуги или
ее основой. Различия сферы услуг и товарной сферы так же ощутимо в
создании и управлении их брендов. Проанализировав теоретические подходы
ученых к определению сущности понятия «бренд» (товарный знак, торговая
марка, клеймо) мы пришли к выводу, что этот маркетинговый термин, с одной
стороны, символизирует комплекс информации о компании, продукте или
услуге, а с другой, - это популярная, легко узнаваемая и юридически
защищѐнная символика какого-либо производителя или продукта.
В процессе создания успешных продуктовых брендов при построении
отношений с потребителями маркетологи используют такие инструменты как
реклама, PR и промоушн. Однако, как отмечает Джанелл Барлоу, когда речь
заходит о брендах, относящихся к сфере услуг, оправдать ожидания, вызванные
рекламой, гораздо сложнее. Компании, которые производят продукты,
требующие дополнительного сервиса, должны прежде всего обеспечить
поведение персонала, соответствующее рекламным обещаниям. Поэтому
можно без преувеличения сказать, что бренд в сфере сервиса - это люди,
которые оказывают услуги. По его мнению, компании должны постоянно
думать о том, какое поведение их сотрудников соответствует обещаниям
бренда, и культивировать его [1].
Бренд услуги представляет собой особую группу атрибутов,
воплощенных хотя и в нематериальном, но конкретном виде услуг:
компьютерные услуги (обслуживание, ремонт), досуг, банковское
обслуживание (Visa, MasterCard), отельный бизнес (сеть отелей Marriott,
Hilton), высшее образование (брендовые ВУЗы мира) и т.д. Бренд услуги можно
представить определенной формулой:
БУ = ОС + НС
(1)
где, БУ – бренд услуги;
ОС – осязаемая составляющая (образ, слово, эмблема, девиз, звук или
любая другая характеристика);
НС – неосязаемая составляющая (набор эмоциональных ощущений,
стереотипов, используемых для выделения услуги в сознании Клиентов среди
аналогичных).
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Для предприятий сферы услуг, бренд - это прежде всего репутация.
Репутацию, в отличие от имиджа, не возможно создать, она формируется на
доверии потребителя к провайдеру. Репутация фирмы или конкретного
провайдера (контактного персонала) аккумулирует степени удовлетворенности
клиента от участия в процессе создания услуги и от ее потребления, на основе
чего и создается имидж.
Джеффри Рэнделл, в процессе создания бренда выделяет шесть
категорий, в зависимости от того, на что делается акцент в определении:
наглядность; узнаваемость; позиционирование; описание дополнительных
преимуществ; образ; особенность. Рассматривая брендинг в сфере услуг, он
выделяет следующие основные проблемы: услуги можно скопировать, ведь
идею нельзя запатентовать, поэтому конкуренты нередко заимствуют ее;
проблематично представить сжатую информацию об услуге, так как она не
материальна; услугу трудно оценить и трудно предоставить информацию о ней;
проблема стандартизации и контроля; невозможно создание резерва [2, с.113115].
Для создания и поддержания бренда услуги, как отмечает Гленбоцкая
О.Г., важным фактором является качество самой услуги. Критериями качества,
характерными для услуги, являются: надежность (выполнение обещанной
услуги точно в срок); безопасность (знания, компетентность и вежливость
персонала); стремление и готовность персонала предоставить услугу
(своевременность услуги); взаимопонимание с клиентом (забота и
персонифицированное внимание); очевидность (физические аспекты услуги:
средства обслуживания, внешность персонала, инструменты или оборудование,
физическое воплощение услуги и наличие других клиентов) [3, с.42-44].
Для эффективного управления брендом услуги менеджмент сервисного
предприятия должен, во-первых, использовать маркетинговые инструменты для
укрепления позиций на завоеванной доле рынка при помощи грамотной имиджполитики в процессе создания и поддержания бренда фирмы, во-вторых,
сформировать лояльное отношение потребителя к услугам фирмы, используя
яркую индивидуальность и особый профессиональный стиль контактного
персонала, предоставляющего данные услуги. Это позволит сервисному
предприятию закрепить свои позиции на рынке и обеспечить дополнительный
приток клиентов, не нуждающихся в дополнительной мотивации.
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ОБМЕЖЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
Інвестиційний портфель підприємства – це сукупність активів, які
інвестовані в проекти власного або/та іншого підприємства, відповідно у формі
залучених або вкладених інвестиційних коштів. До основних обмежень у
системі формування інвестиційного портфелю підприємства слід віднести:
ліквідність, часовий період, податкові та законодавчі обмеження.
Ліквідність інвестиційного портфелю означає забезпечення можливості
швидкого трансформування інвестиційних активів в грошові кошти для
забезпечення процесу інвестування у майбутньому [1, с. 135]. Найвищий рівень
ліквідності досягається при вкладенні коштів у фінансові активи, які
користуються попитом на фондовому ринку, тобто при формуванні портфелю
фінансових інвестицій [2, с. 155].
Часовий період при формуванні інвестиційного портфелю означає
проміжок часу протягом якого інвестор очікує досягнення інвестиційних цілей.
Інвестиційні цілі та відповідний часовий проміжок можуть бути коротко- та
довгостроковими (наприклад, часовий проміжок у десять років можна назвати
довгостроковим) [3, с. 16]. Як результат, у системі формування інвестиційного
портфелю збільшення часового періоду може мати такі характерні наслідки [3,
с. 16-17; 1, с. 135]:
– підвищення рівня ризику;
– можливість залучення додаткових інвестиційних ресурсів;
– ймовірність зміни інвестиційного середовища.
У системі формування портфелю реальних інвестицій часовий період є
більшим, ніж при формуванні портфелю фінансових інвестицій.
Податкові обмеження – це фіскальна політика країни щодо податкових
платежів, які інвестори сплачують з доходу, отриманого від інвестиційної
діяльності [3, с. 17]. Відповідно до податкової політики можна виокремити
інвестиційні портфелі, які оподатковуються та портфелі з пільговим
оподаткуванням [4].
4. Законодавчі обмеження - урядові розпорядження для контролювання та
регулювання рішень по інвестиційних проектах [3, с. 17].
До основних пріоритетів у системі формування інвестиційного портфелю
можна віднести: дохід, ризик, диверсифікація інвестиційного портфелю. Дохід
– сумарний обсяг надходжень за всіма складовими портфелю, який інвестор
може отримувати з визначеною періодичністю [2, с. 154]. Доходи від складової
реальних інвестицій інвестор отримує внаслідок:
– впровадження інвестиційного проекту і, як наслідок, розвитку та
розширення діяльності власного підприємства;
– участі у проектах інших підприємств і, як наслідок, отримання доходу.
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Доходи від складової фінансових інвестицій - це відсотки за вкладеннями
у цінні папери. Дохід у короткий період часу характерний для фінансових
інвестицій. Реальні інвестиції характеризується тривалішим періодом
дохідності.
Рівень ризику – ймовірність недоотримання інвестиційного доходу за
проектами або втрати коштів внаслідок впливу зовнішнього та внутрішнього
середовища. В системі формування портфелю інвестор намагається
максимально зменшити рівень ризику. Розглянемо наступну класифікацію
рівнів ризику [5, с. 123]:
– допустимий - втрати від інвестиційної діяльності не перевищують доходів;
– високий - втрати від інвестиційної діяльності еквівалентні доходам;
– критичний - втрати від інвестиційної діяльності перевищують доходи.
Диверсифікація інвестиційного портфелю – вибір декількох об‘єктів
інвестування або джерел фінансування інвестиційних проектів, з метою
мінімізування ризиків та збільшення рівню доходу. Можна запропонувати таку
класифікацію диверсифікації інвестиційного портфелю:
1) диверсифікація об‘єктів інвестування – інвестор розподіляє кошти за
різними інвестиційними проектами. Може мати наступні форми:
– за кількістю інвестиційних проектів - інвестор володіє цінними
паперами або вкладає кошти в проекти реального інвестування різних
підприємств;
– за структурою інвестиційних проектів – інвестор володіє різними
видами цінних паперів або розподіляє кошти між різними проектами реального
інвестування в межах одного підприємства;
– змішана диверсифікація – поєднання диверсифікації за кількістю та
структурою інвестиційних проектів.
2) диверсифікація джерел фінансування – стосується в першу чергу
портфелю реальних інвестицій, який може мати форму сукупності
інвестиційних ресурсів, які підприємство залучає з різних джерел для розвитку
виробничої діяльності.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Стратегическое управление – это такое управление организацией, которое
опирается на человеческий потенциал, как основу организации, ориентирует
производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет
гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие
вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных
преимуществ, что в совокупности позволяет организации выживать и
добиваться своей цели в долгосрочной перспективе [1]. Под стратегией же
следует понимать программу, план, генеральный курс субъекта управления по
достижению им стратегических целей в любой области деятельности [2].
Объектами стратегического управления являются организации,
стратегические хозяйственные подразделения и функциональные зоны
организации. Субъекты стратегического управления – руководство
организации, в некоторых организациях весь персонал.
Предметом стратегического управления являются:
- проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями
организации;
- проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации,
если этот элемент необходим для достижения целей, но в настоящее время
отсутствует или имеется а недостаточном объеме;- проблемы, связанные с
внешними факторами.
Система стратегического управления на предприятии должна содержать
следующие этапы:
1) Определение миссии организации. Миссия – это основная общая цель
организации, смысл ее существования, некий ориентир, на который
руководители основывают свои решения.
2) Определение целей организации. Цели – некое желаемое состояние
организации или ее элемента на определенный будущий период.
3) Анализ внутренней и внешней среды. Внешние факторы –
экономические, политические, рыночные, международные, технологические
показатели, факторы конкуренции. Внутренние – маркетинг, финансы,
производство, оценка трудовых ресурсов и корпоративной культуры.
4) Определение сильных и слабых сторон – руководство должно
определить, обладает ли предприятие внутренними силами, чтобы
воспользоваться открывающимися возможностями, и какие внутренние
слабости могут осложнить решение будущих проблем.
5) Выбор стратегических альтернатив:
- стратегия ограниченного роста - установка целей от достигнутого в
отраслях, которые характеризуются стабильностью технологий;
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- стратегия роста - значительное, 20% и более, повышение заданий над
предыдущим годом, различают стратегию концентрированного роста,
интегрированного и диверсифицированного роста;
- стратегия сокращения – уровень цели устанавливается ниже уровня
предыдущего года;
- стратегия сочетания трех вышеуказанных стратегий – характерна для
фирм с большим ассортиментом.
6) Выбор стратегии – учитывая влияющие факторы, такие как время,
реакцию владельцев, уровень риска, знание прошлой стратегии.
7) Реализация стратегического плана.
8) Оценка стратегии – это сравнение результатов работы с
поставленными целями. Оценку проводить руководство, как количественными,
так и качественными показателями [3].
В итоге стратегическое управление должно дать ответы на 3 главных
вопроса – в каком положении предприятие находится в настоящее время; в
каком положении оно хотело бы находиться через 3, 5, 10 месяцев; каким
способом достичь желаемого результата [4].
В настоящее время нестабильности окружающего мира, внешней среды и
экономики, каждому руководителю необходимо знание стратегического
управления. Оно требует сочетания жесткости и гибкости. Гибкость и
творческий подход необходим для поиска всего разнообразия возможностей,
их оценки и непосредственно выбора. Но, выбрав направление, затем жестко
выстроить все системы организации для достижения желаемой цели. Это
позволит организации чутко реагировать на вызовы времени. Такое
предприятие сможет оставаться «на плаву» даже в тяжелые времена.
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Особливості специфіки вітчизняного бізнесу пояснюється недостатнім
розвитком ринкових відносин, недосконалістю законодавства у сферах
господарювання та економічних реформ, нестабільністю політичного
середовища тощо. Проблемі розвитку концепцій маркетингу присвячені
численні праці іноземних і вітчизняних науковців [1,3].
Сучасні концепції маркетингу досліджували у своїх працях вітчизняні
фахівці [2]. Відсутність узагальненого висвітлення еволюції концепцій
маркетингу на вітчизняних підприємствах актуалізує дослідження поставленої
проблеми.
У період становлення та розвитку ринкової економіки вітчизняні
підприємства дотримувалися базової бізнес-орієнтації «проштовхування товару
на ринок» (Рroduct out), за якою продається те, що можна чи вигідно
виготовляти. Діяльність підприємницьких суб‘єктів за такою бізнесорієнтацією організується з використанням активних методів збуту,
просування, конкурентної боротьби на ринку для зростання обсягів продажів.
До бізнес-орієнтації Рroduct out належать три концепції маркетингу, серед
яких концепція удосконалення виробництва, удосконалення продукту та
інтенсифікації комерційних зусиль.
Удосконалення продукту це постійне підвищення рівня якості через
концентрацію зусиль на функціональні особливості, якість, новизну та
репутацію найкращого товару. Така концепція забезпечує споживачеві
економію під час споживання (експлуатації) товару, а продуценту – зростання
суми прибутку через націнку за якість.
Концепція інтенсифікації комерційних зусиль ґрунтується на
забезпеченні легко доступності товарів на ринку та стимулюванні споживача
щодо здійснення купівлі. Споживачі економлять на часових і матеріальних
ресурсах, а виробники стабілізують товарооборот. Зусилля продуцента
зосереджуються на збуті та просуванні, а не на задоволенні запитів споживачів.
Поняття «орієнтація на споживача» стосується не лише поведінки
співробітників, які вступають у безпосередній контакт з покупцем. Часто це
поняття означає спрямування всієї діяльності підприємства на задоволення
очікувань споживачів. На досягнення результату працюють спеціальні
програми управління, яких за останні роки розроблено велику кількість, а саме
[1, с. 10]: «тонкий менеджмент», «концентрація на клієнтах», «турбота про
постійних клієнтів» тощо.
Особливо відомою є програма «тонкий менеджмент» (Lean Management),
мета якої полягає в гнучкій орієнтації на споживача при мінімальному
вкладенні ресурсів і високій якості товарів та обслуговування. У центрі
програми – спроба уникнути будь-якого надмірного використання ресурсів. Для
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того ліквідуються певні рівні управління заради зменшення ієрархії та
бюрократичної структури з одночасним наданням співробітникам свободи в
прийнятті рішень. Тоді співробітники, що працюють в безпосередньому
контакті з покупцями, зможуть швидше реагувати на їхні потреби.
Поряд з таким широким реформуванням підприємства розроблено
спеціальні програми організування торгівлі з орієнтацією на споживача:
наприклад «концентрація на клієнтах» (Customer Focus), розроблена фірмою
АВВ (Bagdasarianz & Hochreutner), чи «турбота про постійних клієнтів»
(Premier Customer Care Program), розроблена філією концерну BMW (Denzel&
Kirylaks).
Такі програми впливають на структуру підприємства так, щоби вона
орієнтувалася на бажання та потреби споживачів. Уже сьогодні в Україні є
приклади реалізації таких програм особливо в комерційному бізнесі.
За останнє десятиліття активний розвиток отримала бізнес-орієнтація
Invest in («притягування інвестицій із зовнішнього середовища бізнесу»), тобто
організування діяльності підприємства із формуванням інвестиційної
привабливості за рахунок ринкових факторів збільшення капіталізації бізнесу.
Успішна діяльність ринкових суб‘єктів за бізнес-орієнтацією Invest in можлива
за умови постійного вживання спеціальних заходів і маркетингових програм,
спрямованих на всі групи інтересів (власників капіталу, працівників,
постачальників, споживачів, партнерів, місцевих органів влади).
Бізнес-орієнтація Invest in відповідає концепції соціально-економічного
(соціально відповідального) маркетингу та її розвитку в концепції маркетингу
відносин і утримування споживачів. Концепція соціально-економічного
маркетингу базується на принципах традиційного маркетингу, але з
урахуванням загальнолюдських суспільних інтересів. Впровадження концепції
маркетингу утримування споживачів на вітчизняних підприємствах натрапляє
на причини, серед яких наявність вузькоспеціалізованих підрозділів
маркетингу, масовий характер маркетингових комунікацій[3, с. 42].
Для усунення виокремлених причин і забезпечення умов, які сприяють
впровадженню концепцій маркетингу утримування споживачів, необхідно
вивчати передовий досвід директ-маркетингу та адаптовувати його до
специфічних умов ринкової діяльності вітчизняних підприємств. Такий досвід
обговорюється на міжнародних бізнес-форумах індустрії прямого маркетингу
CRM та дистанційної торгівлі, які відбуваються у місті Києві [1].
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА
ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность проблемы управления многонациональным коллективом
заключается в том, что большинство руководителей таких коллективов,
испытывают серьезные затруднения в управлении персоналом, прежде всего на
начальном этапе своей деятельности. Объясняется это целым рядом причин.
Главная среди них — отсутствие специальной подготовки к работе с людьми в
смешанном межнациональном коллективе.
Данная проблема была рассмотрена в научных разработках таких ученых,
как Н. Адлер, А. Бергманн и другие. Н. Адлер считал, что центральной задачей
управления мультинациональным предприятием является не направленность на
то, чтобы как можно лучше определить интернациональную политику в
области персонала, а в том, чтобы найти лучший образ действия между
внешним миром, общей стратегией и политикой персонала [1]. А. Бергманн
подчеркивал, что войти в ситуацию и работать за рубежом так же успешно, как
и в родной стране, может быть только первоначальной целью командируемого
за рубеж менеджера [1]. Однако вопрос специфики формирования слаженного
интернационального коллектива не нашел достаточного обобщения в научной
литературе, что обусловливает актуальность данного исследования.
Поскольку существуют различные мнения по вопросу управления
интернациональным коллективом, следовало бы для начала дать определение
понятию коллектив. Под коллективом будем понимать высшую форму развития
малой группы, в которой ее представители объединены единством общих целей
и задач совместной деятельности, организацией труда и сплоченностью [1].
Многонациональный коллектив, обладая всеми важными характеристиками
развитой группы, требует в то же время особого внимания со стороны
руководителя с точки зрения регулирования существующих в нем
взаимоотношений между представителями различных этнических общностей.
Развитие международного бизнеса и появление большого количества
офисов с многонациональным составом персонала делает актуальным
разработку эффективных стратегий управления, в которых учтены особенности
культурно неоднородного состава персонала, а также специфика этической
стороны
управления
[2].
Управление
культурно
неоднородным
интернациональным коллективом предполагает: учет статического аспекта;
рассмотрение коллектива в динамике; учет этического аспекта как основы
системы управления и объединяющего начала статического и динамического
развития.
Рассмотрим статические особенности многонационального коллектива в
организации. Выделяют несколько типов интернационального коллектива в
организации. Одним из типов выступает многонациональный коллектив
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дочерних офисов глобальной коммерческой организации. Следующий тип –
многонациональный коллектив дочерних офисов глобальной некоммерческой
организации. Наконец последний тип – многонациональный коллектив
компании, привлекающей иностранных специалистов для определенной
Исходя из сказанного, формирование
временной работы [3].
многонационального
коллектива
открывает
перед
организацией
дополнительные возможности развития, но и влечет за собой определенные
риски. Положительные и отрицательные аспекты должны быть учтены на
начальном этапе формирования коллектива.
Что касается динамики развития многонационального коллектива,
динамика предполагает учет этапов, которые проходит коллектив от
формирования до расформирования. В качестве основы деления на этапы
можно использовать модель динамики коллектива Д. Милошевича [4],
разработанную, в свою очередь, на основе четырех стадийной модели Б.В.
Тучмана [3], П. Херси и К. Бланшарда [2]. Модель развития
многонационального коллектива объединяет в себе: внутреннюю динамику
развития рабочей группы и последовательность прохождения стадий
культурной адаптации. Данное объединение моделей полезно в том случае,
если момент включения иностранного сотрудника в коллектив совпадает с
моментом его приезда в страну. Для местного специалиста адаптация в
коллективе проходит намного легче и незаметнее. Благодаря знанию
последовательности этапов, руководитель может не только определять
эффективные методы управления на определенный момент времени, но и
понимать происходящие в коллективе изменения, а также планировать
программы и методы управления для последующих этапов развития
коллектива.
Таким образом, можно сделать вывод, что для учета специфики
многонационального персонала необходимо разработать технологию, которая
смогла бы учесть этические особенности коллектива, акцентировать внимание
на людях и на их взаимодействиях, а также способствовать интеграции разных
культур в рамках организации.
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ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Невід'ємною складовою частиною сучасного ринкового господарства є
підприємництво, яке надає економіці певну гнучкість, мобілізує крупні
фінансові і виробничі ресурси населення, акумулює в собі потужний
антимонопольний потенціал, служить серйозним фактором розв'язання
соціальних завдань.
В Україні дослідженням проблем функціонування підприємництва
присвячені праці Варналія З.С., Воротіна В.Є., Геєця В.М., Кужель О. В.,
Лібанова Е.М. та інших.
Вітчизняне підприємництво на сьогоднішній день
як самостійне
соціально-економічне явище, існує і розвивається в складних умовах
трансформаційної економіки і зустрічається з безліччю проблем.
Формування та розвиток національного підприємництва значною мірою
залежать від створення відповідної правової бази, яка стимулювала б
підприємницьку активність та добросовісну конкуренцію. Малий і середній
бізнес - це створення нових робочих місць, а також альтернатива найманій
праці; це розвиток конкуренції, розвиток малого й середнього бізнесу дуже
важливий з погляду диверсифікованості структури економіки й формування
середнього класу суспільства.
До малого й середнього бізнесу можна прирахувати більш 90%
підприємств, зареєстрованих в Україні, але реальний внесок цих підприємств у
ВНП – дуже низький (10%). У Європі цей показник вище в кілька разів: в
Польщі ця категорія підприємців дає до 50% ВНП, у Данії, наприклад, суб'єкти
малого бізнесу щорічно створюють 80% національного продукту, в Італії - 60%,
а середній внесок таких підприємств у ВНП по всій Західній Європі - 63-67%
[1].
Як стверджують самі підприємці, найхарактернішими факторами, які
гальмують розвиток підприємництва є наступні:
1. Організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо на
стадії переходу від реєстрації до початку діяльності.
2. Недоступність кредитних ресурсів як для започаткування, так і для
ведення бізнесу чи його відновлення, недостатні зв‘язки міжнародними
фінансовими організаціями по залученню інвестицій і грантів.
3. Переважно деклеративний характер державної підтримки
підприємства, неоднозначність та суперечливість чинної нормативно-правової
бази.
4. Територіальні диспропорції, тобто концентрація малих підприємств
довкола промислових центрів і майже відсутність їх у віддалених районах і
селах.
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5. Несприятлива (тобто фіскальна) податкова політика, непомірний тягар
оподаткування (особливо в питаннях начислення на заробітну плату, що
призводить до значної тінізації в малому бізнесі.)
6. Доволі громіздка система бухгалтерського обліку та звітності.
7. Обмежені можливості для захисту від протиправних посягань.
8. Криза неплатежів та проблеми з формуванням нових взаємозв‘язків,
каналів збуту.
9. Слабкість інфраструктури малого підприємництва.
10. Недостатність професійних знань та досвіду тих, хто займається
малим та середнім бізнесом [2].
Однією з найвагоміших, окрім зазначених, перепон на шляху розвитку
малого бізнесу є відсутність фінансових ресурсів для інвестиційного розвитку,
а значить і сповільнення розвитку інвестиційних процесів, які є рушійною
силою економічного зростання .
Зараз головна проблема країни – це її відставання в економічному
розвитку. Як це не дивно, але саме малі та середні підприємства з притаманним
їм мобільністю та динамізмом можуть перетворити цей недолік на перевагу.
Світовий досвід підтверджує, що саме масове запозичення сучасних технологій
виробництва може бути фундаментом до переходу на іншу модель розвитку
економіки всієї країни. І першопрохідцями в цьому напрямі можуть стати саме
малі та середні підприємства.
Окрім цього, сьогодні вкрай необхідно зосередитися на проблемі
формування та вдосконалення правової бази розвитку підприємництва.
Розв‘язання наявних проблем його розвитку в Україні, створення належного
середовища потребують докорінної переорієнтації державної політики розвитку
підприємництва.
Також малий та середній бізнес має зосередитися на діяльності у
напрямку імпортозаміщення. І перспектив такої роботи дуже багато. Це має
бути найбільшим пріоритетом для державної політики підтримки
підприємницьких ініціатив.
Україна має шукати сили для нового розвитку в собі. І саме малий та
середній бізнес володіє цим нерозтраченим потенціалом, який спроможний
подолати наше відставання в технологіях і дати новий імпульс економіці,
одночасно зменшити залежність України від російського газу та імпортних
товарів.
Література
1. Офіційний сайт Держкомстату України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

2. Офіційний сайт Державної служби України з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва. Національна доповідь про стан та перспективи розвитку
підприємництва в Україні – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/info/745.htm.

124

Стецюра Н.П.
аспірант
ННЦ “Інститут аграрної економіки”
ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Сільське господарство є однією із найважливіших галузей економіки,
саме від його стану і перспектив розвитку залежить життєдіяльність людини і
суспільства в цілому. Сільське господарство також є важливою сировинною
базою для харчової та легкої промисловості країни. У сільському господарстві
постійно розвиваються продуктивні сили і відносини економічної власності.
Власність - це сукупність відносин між суб‘єктами господарювання щодо
привласнення умов та результатів виробництва, матеріальних і духовних благ.
Відносини власності є складною і багатогранною категорією, котра виражає
сукупність всіх суспільних відносин [4].
Розглядаючи аграрні відносини можна виділити передусім економічний
та юридичний аспекти.
Економічна власність – це такі відносини, що виникають з приводу
володіння та використання факторів виробництва та результатів їх
функціонування. Об‘єктом юридичної власності може бути будь-яке майно:
особисте майно, засоби виробництва, різні цінності, майно і кошти громадян,
підприємств, держави. Об‘єктами економічної власності є фактори
виробництва, тобто те, що забезпечує власнику приріст вартості: робоча сили,
засоби виробництва, продукти праці. Суб‘єктами економічної власності є особа,
група осіб та держава.
Відносини економічної власності в аграрному секторі виникають і
розвиваються між різними суб‘єктами з приводу привласнення різноманітних
об‘єктів у всіх сферах суспільного відтворення - безпосередньому виробництві,
обміні, розподілі та споживанні [2].
Відносини юридичної власності в аграрній сфері виникають при
укладанні договорів оренди між землевласником та орендарем з приводу
володіння, користування і розпоряджання, при виконання державних
контрактів та ін..
Розвиток відносин економічної власності в АПК виражається у
функціонуванні трьох основних типів власності: приватної, державної та
колективної, та окремих форм в межах цих типів. Приватна власність
характеризується тим, що засоби виробництва, а отже, і вироблений продукт
належать приватним особам, на основі їх виняткового права на володіння,
користування і розпорядження об‘єктом власності, коли його власником є
юридична або фізична особа [4].
Державна власність - привласнення державою, вищими чиновниками
державного апарату, вищими менеджерами державних підприємств засобів і
результатів виробництва та управління ними об'єктами державної власності [3].
До колективного типу власності належать кооперативні, акціонерні
капіталістичні товариства та інші. Кожен член колективу є співвласником
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засобів виробництва і виготовленого продукту і має право на управління
власністю.
Найважливішою умовою розвитку відносин економічної власності є їх
концентрація, поява нових типів і форм власності (як наслідок нових форм
господарювання), посилення їх значущості.
Відносини власності також виникають у зв'язку з використанням чужого
майна. Наприклад, це відбувається тоді, коли власник засобів виробництва сам
не веде господарської діяльності. Він дає можливість іншим особам
користуватися його майном на договірних умовах. Тоді між власником і
підприємцем (орендарем) складаються відносини з приводу використання
майна. Власність економічно реалізується, коли приносить дохід власникові, у
вигляді прибутку, ренти, відсотків та ін. платежів.
Власність - це ядро системи економічних відносин, серцевина кожного
способу виробництва. її називають ще основним, визначальним виробничим
відношенням [1, ст. 44-45].
Трансформація економічної власності передбачає створення реального
плюралізму типів і форм власності (зокрема відродження її приватної форми).
Оскільки відносини економічної власності є системною сутністю
виробничих відносин, вони розвиваються у всіх сферах суспільного
відтворення, а у сфері безпосереднього виробництва реалізуються в процесі
праці і теоретично виражаються в категоріях ―інтенсивність праці‖,
―продуктивність праці‖, ―робочий день‖, ―необхідний продукт‖ та ін. При
колективних формах господарювання у сільському господарстві такі категорії
розкривають економічний зміст відносин економічної власності у цій сфері,
тому частка кожного працівника у результатах колективної праці має залежати
від інтенсивності та продуктивності його праці, колективного обробітку землі,
тривалості робочого дня та інших показників трудової діяльності. Водночас
колективна природа економічної власності при веденні колективних форм
господарювання цілком узгоджується з правом приватної власності багатьох
сільськогосподарських працівників на окремі земельні ділянки, тобто з
наявністю сертифікатів на земельні паї [2].
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ – ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ
Вступ нашої країни в постіндустріальну добу неможливий на основі
пролонгації використання традиційної техніки, застарілих технологій і методів
організації та управління, професійної кваліфікації, якостей, знань працівників,
які було сформовано у період індустріального розвитку. Людський інтелект,
особисті здібності працівника набувають значення безпосередньої і головної
продуктивної сили нової інформаційної ери. Результати їх раціонального
застосування визначають ефективність економіки, якість життя, культуру
населення. Саме людина сьогодні визнається усіма науковими течіями й
теоріями в економічній науці головним капіталом країни, що визначає її
конкурентоспроможність.
Першорядність ролі людини в економіці була обгрунтована ще У. Петті
[1], А. Смітом[2], і К. Марксом[3]. Це одна з центральних ідей в сучасній теорії
людського капіталу.
Зазвичай праця, якій працівник навчається за плату, з часом відшкодовує
йому всі витрати на навчання. Такий дохід А. Маршал назвав квазірентою[4].
Про квазіренту можна говорити в тому випадку, якщо працівник отримує крім
звичайної заробітної плати ще й ренту або прибуток, якщо його праця по
кваліфікації перевершує працю інших людей. Поява терміну «людський
капітал» не була випадковістю. Це пов'язано зі змінами в XX в. витрат
підприємств на освіту працівників; оскільки зовні ці витрати нагадують
витрати, пов'язані з основним капіталом, то ніякий інший термін це явище
отримати не могло. Для того щоб підвищенні знання перетворилися в людський
капітал і новий фактор економіки, вони повинні бути розглянуті з точки зору
власника працівника і підприємця на ці знання. Так як людський капітал являє
собою індивідуальні здібності людини, він не може бути відокремлений від
свого носія. Тому монополія власника на людський капітал складається
об'єктивно і не може бути змінена.
Інвестиції в людський капітал завжди припускають вартісний ефект для
особи, яка їх здійснює. Для працівника мотивацією до отримання освіти є
диференціація його витрат. Для фірми, що вкладають гроші в розвиток
персоналу, йдеться про підвищення продуктивності праці. Для суспільства в
цілому ефект виражається в підтримці конкурентоспроможності національної
економіки і зростанні ВВП. Людський капітал виступає одним з визначальних
факторів економічного зростання. Не випадково в розвинених країнах світу на
початку XXI століття інвестиції на людський і фізичний капітали становили
80% і 20% відповідно.
Можна виділити основні складові, що сприяють переходу в
постіндустріальне суспільство, розвитку інноваційної знаннєвомісткої
економіки,:
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- високоякісний людський капітал;
- ефективна інноваційна система (технопарки, технополіси, інноваційні
центри, венчурний бізнес, тобто все те, що допомагає виявити нововведення і
впровадити їх у життя);
- ефективна промисловість, здатна виробляти інноваційну продукцію;
- сприятливе середовище для людського капіталу (сприятливий
підприємницький клімат, соціальна безпека, низький рівень інфляції, низький
рівень злочинності).
Таким чином, людський капітал є не тільки важливим, але і центральним,
визначальним фактором сучасної економіки, оскільки ефективність
постіндустріальних трансформацій полягає у новому розумінні інноваційних
основ соціально-економічного розвитку, який пов‘язується саме з людським
розвитком, у процесі якого людина повинна стати і головним його фактором, і
безпосереднім учасником.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Світовий досвід переконливо свідчить, що на межі ХХ і ХХI століття
принципово змінився погляд на роль і місце кадрового потенціалу організації в
реалізації стратегічних завдань підприємства. Персонал, його знання, рівень
кваліфікації, готовність до інновацій, створення нових знань - визнано
головною продуктивною силою будь якого підприємства. Тому значно зросла
вагомість вибору оптимальної кадрової політики, ефективності роботи щодо
кадрового потенціалу підприємства.
Розвиток кадрового потенціалу виступає важливим стратегічним
напрямком розвитку кожного підприємства та засобом досягнення стійких
конкурентних переваг в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Для того,
щоб діяльність окремого підприємства була успішною та прибутковою, щоб
підприємство мало стійку позицію на ринку серед конкурентів, потрібно
постійно розвиватись та вдосконалюватись; треба безперервно планувати та
підтримувати високий кадровий потенціал розвитку; також слід звертати увагу
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на те, щоб розвиток кадрового потенціалу підприємств-конкурентів не був
вищій та швидший. Саме тому ми звернули увагу на такий напрямок
управління кадрами, як розвиток кадрового.
Можливість розвитку кадрового потенціалу залежить від складу та
якості професійної підготовки усіх робітників, від існуючої системи мотивації,
організаційної структури та організації використання потенціалу кожного
працівника в трудовому процесі. На сучасному етапі постійно змінюються та
розширюються вимоги до професійної підготовки робітників, їхніх навичок та
вмінь, виникає необхідність у підготовці персоналу до роботи в складних
умовах та майбутніх змін [1].
Розмір потенціалу трудових ресурсів залежить як від трудового, так і
кадрового потенціалу, але ведучою стороною є потенціал кадровий, оскільки
результативність використання трудових ресурсів, в першу чергу, залежить від
кадрового потенціалу, правильне використання якого забезпечує досягнення
потрібного рівня потенціалу трудового. Змінити величину кадрового
потенціалу можливо шляхом зміни структури, складу та якісних характеристик
носія.
Зміна структури кадрів за планом виконується при зміні технічного та
організаційного рівня виробництва, постачання, збуту, при зміні профілю
підприємства, при переході до нової продукції, при зміні режиму праці та таке
інше.
Необхідно відмітити, що перш ніж шукати нових працівників, треба ще
раз проаналізувати ті функції, які він має виконувати, та продумати чи можна
розділити ці функції серед співробітників, що вже працюють на підприємстві (з
відповідним матеріальним стимулюванням). Наявність у колективі
недовантажених співробітників погано впливає на психологічний клімат та
загальну результативність організації. При цьому існують і кількісні
обмеження, тобто штат, за рамки якого не рекомендується виходити [3].
Ефективність використання кадрового потенціалу підприємства можна
представити як співвідношення результату, що характеризує ступінь
досягнення мети (економічної, соціальної), до кількості і якості реалізованих
здібностей персоналу з його досягненнями.
Система формування кадрового потенціалу підприємства повинна містити
такі процеси:
процес комплектування ядра колективу, що здатний постійно підтримувати
оптимальний рівень кадрового потенціалу підприємства;
створення умов, що сприяють адаптації працівника на підприємстві;
організація системи професійно-кваліфікаційної підготовки та всебічного
розвитку працівника.
Кадровий потенціал характеризується найбільшою активністю та
найменшою передбачуваністю розвитку порівняно з іншими елементами
системи ресурсів підприємства. Люди не є пасивним об‘єктом управління,
вони активно змінюють себе, свої особистісні та професійні характеристики,
ставлення до праці, керівництва та до підприємства взагалі.
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Висновок. Таким чином, на сьогодні кадровий потенціал підприємства
визначається як величина участі висококваліфікованих працівників у
виробництві, їх здатність до інноваційної діяльності, освітній та
кваліфікаційний рівні, психофізіологічні характеристики, що можуть бути
використані за допомогою мотиваційних важелів для досягнення стратегічних
цілей підприємства і забезпечення конкурентоспроможності на ринку.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
В рыночных условиях хозяйствования инновационные процессы имеют
решающее значение в развитии экономики страны. В общепринятом
понимании инновационные процессы это совокупность новых прогрессивных
изменений, которые имеют место быть в любой производственнохозяйственной системе.
Стратегическое
управление
инновационной
устойчивостью
производственно-хозяйственных систем непосредственно направлено на
формирование необходимых и достаточных условий для увеличения
возможностей создания и использования инноваций с целью разработки и
внедрения конкурентоспособной продукции и технологий на уровне мировых
стандартов. Следовательно, производственно-хозяйственная система будет
успешно реагировать на рыночные изменения только в том случае, если она
имеет достаточно развитый свой инновационный потенциал.
Состояние инновационной деятельности в стране характеризуется в
первую очередь состоянием научно-технической сферы. В базовых сферах
Украины сохранился основной научно-технический и технологический
потенциал, но эти возможности используются недостаточно, существуют
проблемы технологического отставания Украины, проблемы материализации
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научных разработок, снижения готовности научного сектора к внедрению
инноваций, недостаточной экономической мотивации к разработкам
инноваций.
По оценкам отечественных экономистов [1,2,3], для научно-технической
сферы Украины характерны следующие тенденции – сокращение научнотехнических организаций, старение научных кадров, старение лабораторного
оснащения, преобладание «базового» финансирования, низкий уровень спроса
на научную продукцию.
Согласно статистическим данным [4] в 2011 году объем выполненных
фундаментальных исследований увеличился на 0,8% или 17,4 млн. грн.,
прикладных – на 15,4% или 249,6 млн. грн., научно-технических услуг – на
26,1% или 266,9 млн. грн., однако объем выполненных научно-технических
разработок уменьшился в 2011 году на 1 % или 51,1 млн. грн.
Существующие тенденции в науке негативно влияют на структуру
промышленного производства Украины, которая в 90-е годы утратила
значительную часть производств новой технологической продукции и в
настоящее время не отвечает критериям развитых стран.
Немаловажным фактором, определяющим темпы инновационного
развития, является наличие финансирования инновационной деятельности из
различных
источников.
Основными
источниками
финансирования
инновационной деятельности в Украине являются: государственное
финансирование; собственные средства предприятий; привлеченные и заемные
средства.
В финансировании инновационной деятельности отечественных
промышленных предприятий доля государства минимальна. Анализируя
статистические данные [4] об источниках финансирования технологических
инноваций, следует заметить, что на долю государства приходится в 2011 году
только 1,04%.
Сокращение инновационной активности промышленных предприятий не
связано с сокращением инвестиций на осуществление инновационной
деятельности. Как свидетельствуют статистические данные, расходы на
осуществление инновационной деятельности с 2000 года по 2011 выросли
более чем в 8 раз.
Однако низкая инновационная активность промышленных предприятий
Украины определяет незначительную долю инновационной продукции в общем
объеме реализованной продукции промышленности – лишь 3,8% общего
объема промышленной продукции в 2011 году было инновационной (в 2009
году – 4,8%, в 2007 году – 6,7%). Эти данные свидетельствуют о низкой
инновационной направленности инвестиций, которые поступают в
отечественную промышленность.
Проанализировав данные, характеризующие состояние инновационной
деятельности в Украине, следует выделить основные причины,
препятствующие формированию инновационной модели развития Украины:
1. Недостаточность финансовых ресурсов для проведения научных
исследований и внедрения инновационных разработок. Фактически часть
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бюджетных расходов на науку в процентах к ВВП остается значительно ниже
законодательно закрепленного уровня (1,7 – 2,5% ВВП). В 2011 году показатель
наукоемкости составил лишь 0,79 %.
2. Отсутствие эффективной законодательной базы для осуществления
инновационной деятельности.
3. Медленное развитие современного рынка инновационной продукции в
Украине. Согласно статистическим данным [4], разработку и освоение
инноваций осуществляют всего около 12 % промышленных предприятий
Украины. Как показывает практика развитых стран, чтобы увеличить спрос
предприятий на инновационную продукцию, необходимо эффективное
стимулирование наукоемкого производства со стороны государства.
4. Отсутствие действенных механизмов реализации определенных
государством приоритетных направлений развития науки и технологий,
множественность научных организаций, претендующих на соответствующую
государственную поддержку. Следствием этого становится распыление
бюджетных средств и недофинансирование исследований в перспективных
областях науки, обеспечивающих конкурентоспособность экономики страны на
мировом рынке.
5. Низкая информационная прозрачность инновационной сферы,
недостаток информации о новых технологиях и возможных рынках сбыта
принципиально нового (инновационного) продукта, а также сведений для
частных инвесторов и кредитных организаций об объектах вложения капитала с
потенциально высокой доходностью.
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ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ КРИТЕРІЇВ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ
МАРКЕТИНГУ
Вітчизняні та закордонні фірми здійснюючи свою діяльність, постійно
перебувають у конкурентному середовищі, яке характеризується не тільки дією
підприємств-конкурентів, а й впливом інших сил і факторів. Тому питання
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системного дослідження конкурентних позицій підприємств залишаються
актуальними і потребують подальших методологічних досліджень.
Виходячи з аналізу теорії та практики маркетингових досліджень [1-4]
стає очевидним, що сьогодні в науці використовується безліч методів
оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Звичайно, що кожен з них
має свою методику і внаслідок цього свої переваги та недоліки. Проте,
неоднозначність методологічних підходів не дозволяє вирішити підприємствам
проблеми пов‘язані з визначенням конкурентних переваг, що потребує
подальших розробок у цьому напрямі.
Оцінювання конкурентоспроможності підприємства методологічно
пов‘язане із визначенням критеріїв оцінювання і формуванням відповідної їм
системи статистично доступних показників, які повинні відображати
результативність діяльності підприємства, характеризувати його виробничий
потенціал і використання ресурсів способом ефективнішим, ніж інші [2-4].
При формуванні критеріїв та відповідних їм одиничних показників
необхідно враховувати те, що на сьогодні розвиток національної економіки
базується на засадах сталого розвитку, основою якого є гармонійний розвиток
трьох взаємопов‘язаних елементів: соціуму, економіки та екології. Тому
критерії оцінювання мають визначати його соціальну, економічну та екологічну
ефективність діяльності.
Для отримання достовірних даних щодо вирішення поставленого питання
і відбору лише тих показників, за якими можна комплексно здійснити
оцінювання конкурентоспроможності підприємств обрано один із методів
проведення маркетингових досліджень – опитування.
Відбір показників проходив у два етапи. На першому етапі проведено
опитування представників промислових підприємств, внаслідок чого отримано
значну кількість одиничних показників, на основі яких сформовано систему
критеріїв оцінювання, а саме: фіскальний, соціальний, виробничий,
інвестиційний та екологічний з відповідними їм одиничними показниками.
На другому етапі – експертам було запропоновано визначити відносну
важливість одиничних показників, які входять до складу критеріїв оцінювання та
кожного окремого критерію за бальною системою (від 0 до 5). Нуль
присвоювався у випадку, якщо показник, на думку експерта, не має суттєвого
значення, п‘ять балів – якщо показник має найбільш важливе значення.
Опрацювання отриманих даних дозволило визначити вагові коефіцієнти
одиничних показників та критеріїв ефективності, які представлені в табл. 1.
Таким чином, запропонована система критеріїв та одиничних показників
оцінювання конкурентоспроможності підприємства дозволяє забезпечити
комплексну характеристику процесів управління і підприємства, вона є
гнучкою оскільки відображає усі зміни, що відбуваються на підприємстві, а
кількість показників обмежена і вони мають чітку міру.
Використання запропонованих критеріїв дозволить підприємствам
визначати свій рівень конкурентоспроможності з метою його підвищення та
утримання конкурентних переваг на споживчих ринках.
133

Таблиця 1
Показники оцінювання конкурентоспроможності підприємств
Критерії та одиничні показники
1. Фіскальний критерій (ЕФ)
1.1. Обсяг платежів до Державного бюджету на одиницю реалізованої продукції
1.2. Обсяг платежів до соціальних фондів на одиницю реалізованої продукції.
1.3. Обсяг платежів до місцевого бюджету на одиницю реалізованої продукції:
2. Виробничий критерій (ЕВ)
2.1. Матеріаломісткість виробництва
2.2. Оцінка бізнес-плану підприємства:
2.3. Рівень завершеності продукції (проміжна, кінцева)
3. Інвестиційний критерій (ЕІН)
3.1. Обсяг капітальних інвестицій на одиницю реалізованої продукції
3.2. Обсяг іноземних інвестицій на одиницю реалізованої продукції
4. Соціальний критерій (ЕСОЦ)
4.1. Середньоспискова чисельність працівників
4.2. Середньомісячна заробітна плата працівників
4.3. Видатки підприємства на розвиток соціальної інфраструктури на одиницю
реалізованої продукції
5. Екологічний критерій (ЕЕКОЛ)
5.1. Обсяг викидів шкідливих речовин на одиницю реалізованої продукції
5.2. Обсяг скидів шкідливих речовин на одиницю реалізованої продукції
5.3. Екологічна безпечність підприємства
5.4. Екологічність продукції
5.5. Використання сертифікованої сировини
5.6. Поводження з відходами виробництва
Інтегральний (комплексно-комбінований) показник оцінювання
конкурентоспроможності підприємства

Вага
показника
0,25
0,5
0,3
0,2
0,2
0,3
0,25
0,45
0,2
0,4
0,6
0,2
0,4
0,3
0,3
0,15
0,1
0,1
0,2
0,3
0,15
0,15
1

Примітка. Складено автором

Література
1. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг : підручник для ВНЗ / О. Ф. Оснач, В. П.
Пилипчук, Л. П. Коваленко. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 363 с.
2. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник / І. З.
Должанський, Т. О. Загорна – Київ: ЦНЛ, 2006. – 384 [2] с.
3. Гаджиалиев Р. К. Организация мониторинга функционирования промышленного
комплекса региона / Р. К. Гаджиалиев // Вестник Сев.-Кавк. гос. техн-го универ. :
НИЖ. Экономика. Выпуск 5 (9). – 2006. – С. 197-200.
4. Пласкова Н. С. Методология стратегического анализа результативности деятельности
организации: монография / Пласкова Н. С.– М.: Креативная экономика, 2007. – 256 с.

Ващенко Г.В.
магистрант
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского
УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление сбытом продукции подразумевает собой построение
эффективных каналов распределения, организацию рациональной системы
товародвижения, системы коммуникаций и эффективного управления
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персоналом, что в современных условиях хозяйствования является
актуальными задачами. Для этого необходимо постоянно оценивать и
анализировать текущую ситуацию в этой области, выявлять и ранжировать
перспективные направления развития, определять недостатки и слабые места в
сбытовой системе предприятия. При этом невозможно обойтись без такого
понятия, как сбытовой потенциал предприятия, которое позволит уменьшить
дисбаланс между теоретическими наработками в области сбыта и их
практическим применением.
Сбытовой потенциал является одним из основных элементов,
определяющих величину и условия роста экономического потенциала
предприятия. Отечественные и зарубежные ученые-экономисты в своих
работах широко рассматривают понятие экономического потенциала, однако
понятию сбытового потенциала и проблемам его оценки не уделяется
достаточного внимания.
Сбытовой потенциал – это имеющиеся рыночные, интеллектуальные,
коммуникационные, управленческие и организационно-технические ресурсы,
которые можно использовать для решения задач в области сбыта. Также
введение такого понятия как сбытовой потенциал, на наш взгляд, позволит
обосновать методический подход к оценке полноты использования сбытовых
ресурсов предприятия и будет способствовать более обоснованному принятию
управленческих решений в области сбыта.
Сбытовой потенциал предприятия можно представить как сумму
следующих элементов: структура продаж; выбор каналов распределения;
потенциал рынка сбыта; физическое распределение; управление сбытом.
В свою очередь управленческая составляющая сбытового потенциала
состоит из: структуры управления сбытом; потенциала стимулирования сбыта;
потенциала эффективности организации сбыта.
Также нельзя не отметить, что все элементы сбытового потенциала и по
отдельности и в целом служат одной общей цели – обеспечению быстрой и
эффективной продажи готовой продукции. Выполнение вышеприведенной
совокупностью элементов общей задачи свидетельствует о том, что они
взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Таким образом, сбытовой
потенциал отвечает требованиям, предъявляемым к системам. Данная система
имеет следующие особенности:
1.Целостность. Все элементы сбытового потенциала служат общей цели,
стоящей перед системой. Целостность потенциала обеспечивается реализацией
в процессе управления его формированием и использованием следующих
принципов: общности и единства целевой функции для сбытового потенциала и
каждого его элемента, общности критериев эффективности функционирования
и развития элементов и самого потенциала в целом.
2.Сложность. Она проявляется в том, что каждый составляющий элемент
сбытового потенциала представляет собой совокупность отдельных частей.
3.Взаимозаменяемость, альтернативность его элементов. Процесс
реализации каждого отдельного вида продукции имеет свои особенности и
специфичные черты и поэтому в отдельных случаях некоторые элементы
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сбытового потенциала могут не использоваться, а ресурсы, высвободившиеся в
результате деактивации этих элементов, направляются для «подпитки» более
подходящих в данном случае потенциалов.
4.Инновационность. Способность к восприятию в качестве элементов
потенциала новейших сбытовых технологий, способность к развитию путем
непосредственного и систематического использования новых идей.
5.Гибкость. Данная особенность свидетельствует о возможностях
переориентации сбытовой системы на продажу новой продукции,
использование новых каналов распределения и товарных стратегий,
применение передовых методов продвижения продукции, видов стратегий.
Сравнивая и анализируя составляющие сбытового потенциала, можно
выявить недостатки в системе сбыта предприятия и предпринять
соответствующие меры для их устранения, в этом случае сбытовой потенциал
выполняет и логистические функции. Данный процесс обеспечивает получение
информации, влияющей на принятие управленческих решений, так как при
сравнении и измерении характеристик торговой деятельности организации их
можно сравнить с показателями лидирующих фирм для выявления наиболее
эффективных процедур. Поэтому важно, чтобы менеджерам по продажам,
руководству предприятия и инвесторам была доступна методика по оценке и
анализу сбытового потенциала.
Система сбыта продукции любого предприятия должна быть предельно
эффективна и ориентирована на потребности рынка. Для того чтобы наиболее
полно адаптировать данную систему к потребностям рынка, необходимо
использовать специфическую экономическую категорию, которая бы, учитывая
внешнюю и внутреннюю среды предприятия, помогла оценить текущую
деятельность в области продаж и выявить потенциальные возможности в
области совершенствования управления сбытом продукции. Данной категорией
выступает сбытовой потенциал предприятия. Рассматриваемая категория
применима к любому предприятию. Она позволит проанализировать и оценить
составные элементы сбытового потенциала, что в свою очередь поможет
определить «узкие» места в системе сбыта. Кроме того, это даст возможность
оценить
соответствие
сбытового
потенциала
производственному,
экономическому и другим видам потенциала.
Василиненко О.А., Скуйбіда К.Ю., Макаренко А.Б.
НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Фінансова криза, що почалась наприкінці 2008 року, суттєво знизила
купівельну спроможність вітчизняних покупців. Це безпосередньо відбилося у
діяльності українських підприємств у вигляді зменшення прибутків. Споживачі
стали більш обережними в своїх придбаннях, знизився рівень довіри до
реклами. Українські компанії вимушені підвищувати ефективність існуючих та
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впроваджувати нові методи просування своїх товарів. Тому важливим
завданням удосконалення наукових та практичних аспектів маркетингу є
виявлення проблем управління просуванням товарів підприємств у сфері
торгівлі та пошук шляхів їх розв‘язання.
В роботах [1,2] розглянуто теоретичні аспекти управління просуванням і
вплив реклами на його ефективність в умовах ринкової економіки. В роботах
[3,4] розглянуто практичні аспекти управління просуванням за допомогою
різних методів, які є дієвими для певного стану економіки. Але пошук шляхів
розв‘язання проблем управління просуванням має враховувати специфіку
діяльності підприємства, що розглядається, тому дане питання потребує
подальшого доопрацювання.
Керівництво досліджуваного підприємства зіткнулося із зниженням
ефективності існуючої системи просування. Відвідування семінарів та
конференцій, вивчення наукових сайтів та спеціалізованих форумів мережі
Інтернет присвячених цьому питанню допомогло дізнатись про різноманітні
методи просування продукції, їхні особливості та ефективність в сучасних
умовах. Ґрунтуючись на отриманій інформації було визначено, що достовірні
дані щодо існуючих проблем управління просуванням, які є властивими
підприємству, надасть опитування. Головною метою опитування було
виявлення у результаті обробки результатів специфічних проблем підприємства
у сфері просування та розробка шляхів їх розв‘язання для вдосконалення
управління просуванням.
У період з 23 лютого по 17 березня 2013 року авторами було проведено
опитування клієнтів малого торговельного підприємства, розташованого у місті
Харкові. Для досягнення означеної мети, було поставлено наступні завдання:
виявлення та сегментація потенційних покупців, визначення рівня довіри до
реклами та критеріїв вибору товарів. В опитувані прийняли участь 50
респондентів, серед яких 8 чоловіків, 27 жінок та 15 подружніх пар.
Спостерігався наступний розподіл за віковими групами: 11 респондентів віком
до 30 років, 29 - від 30 до 50 років, та 10 респондентів, які були старші, ніж 50
років. У ході опитування лише 50 відвідувачів магазину дали згоду взяти в
ньому участь, у той час як 150 відмовились це зробити.
За результатами опитування виявлено, що випадково потрапили до
магазину 55% респондентів, 23% відвідали магазин завдяки рекомендації
знайомих, 14% знайшли зручним його розташування, оскільки живуть поряд, і
8% дізналися про його існування через мережу Інтернет. Стосовно відповідей
на питання для виявлення рівня довіри до реклами спостерігався наступний
розподіл: 60% респондентів не довіряють рекламі, 26% - вибірково довіряє і
лише 14% довіряють повністю. На питання «Якій інформації Ви довіряєте при
виборі товару?» 33% респондентів відповіли, що покладаються на власний
досвід, 24% - прислуховуються до порад консультантів магазину, 18% покладаються на досвід знайомих, 9% - довіряють рекламі в мережі Інтернет,
7% - рекламі в спеціальних виданнях, 5% - рекламі на професійних Інтернетфорумах, 2% - рекламі на ТВ, лише по 1% - рекламі в громадському транспорті
та на радіо. Цікавим виявилось те, що жоден з опитуваних не довіряє рекламі на
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бігбордах. 80% респондентів купує меблі в магазині, 10% - в Інтернетмагазинах та аналогічна кількість купує в обох видах магазинів. Опитування
виявило, що при купівлі товарів респонденти орієнтуються на якість, ціну та
дизайн меблів (38%, 27%, 24% відповідно). Зовнішній вигляд є вирішальним у
виборі меблів для 10% респондентів, практичність – для 7% та комфорт – для
4%. При виборі магазину звертають увагу на професійні навички консультантів
16%, 12% - на розташування, 16% схильні до здійснення покупок у місцях, де
робили це раніше. 10% опитуваних приваблюють ціни менші, ніж у
конкурентів, 7% орієнтується на відповідність меблів очікуванням, тільки 3%
орієнтуються на поради знайомих, 2% залучила до певного магазину реклама.
Але 34% респондентів не мають якихось вподобань при виборі магазинів, що
демонструє можливість створення системи лояльності клієнтів.
Ґрунтуючись на результатах аналізу опитування, можна зробити наступні
висновки. Досліджуване підприємство, на замовлення якого проводилось
опитування, розроблятиме нову рекламну кампанію для вдосконалення
управління просуванням. Завдяки опитуванню визначено та конкретизовано
цільову аудиторію, на яку спрямовано рекламну кампанію. Також заплановано
розробку та впровадження програми стимулювання збуту, яка базуватиметься
на результатах опитування.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У
ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ
КОМПАНІЯХ
Дослідження проблеми ефективності управління інноваційними процесами
базується, перш за все, на визначенні рівня взаємодії підсистем окремих підприємств.
Оскільки процес такої взаємодії є досить складним, виникає необхідність проведення
оцінки значної кількості показників, що мають безпосередній вплив на формування
напрямів та рівнів ефективності інноваційних процесів.
На сьогоднішній день, перед енергетикою України перед усе стоїть
стратегічне завдання модернізації та більш ефективного включення у світову
економіку, для чого необхідний розвиток науково-технологічної та
інноваційної сфер. Держава, зі свого боку, має сприяти зростанню активності і
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підвищенню результативності інноваційної діяльності енергогенеруючих
компаній, але при цьому самі компанії мають визначати конкретні шляхи та
форми інноваційної діяльності [1, с. 81].
Однією з найбільш значних проблем дослідження інноваційного процесу
можна віднести питання теоретико-методологічного забезпечення визначення
впливу інноваційних процесів на динаміку економічного росту та визначення
науково-технічних показників, що впливають на формування параметрів
економічних та суспільних вимог [2, с. 90].
Як цілком слушно зауважує російський економіст К. Микульський,
інноваційний процес не може обмежуватися вузькими виробничими галузями,
оскільки існує взаємозалежність між інноваційними процесами у різних галузях
економіки, в межах одного технологічного ланцюга, на різних підприємствах
тощо [3, с. 11].
Структура організаційно-економічного механізму інноваційного процесу
представляє собою певний варіант поєднання суб‘єктів та зв‘язків, форми яких
мають переважно сталий характер і є об‘єктами мікрорівня інноваційного
механізму. Враховуючи тісну взаємодію інноваційного механізму з іншими
підсистемами господарського механізму, зокрема, та соціальними системами в
цілому, перш за все, такі елементи слід поділити на складові загального
призначення, що забезпечують існування всього господарського механізму, та
специфічні елементи, властиві лише даному підмеханізму [2, с. 93].
До основних цілей інтеграційних процесів енергогенеруючих компаній можна
віднести підвищення стратегічної стійкості та досягнення позитивних синергетичних
ефектів у короткостроковій та довгостроковій перспективі.
На кожній стадії створення інноваційної розробки має місце використання
комплексу заходів з підвищення рівня ефективності управління інноваційними
процесами. Такі заходи базуються на дослідженні виробничих процесів відповідних
підприємств енергетики та вугільної промисловості та визначенні центрів
зосередження й концентрації зусиль.
Щодо основних задач енергогенеруючих компаній при проведенні
вертикальної інтеграції, то серед них можна виділити наступні:
підвищення конкурентоспроможності у нових ринкових умовах;
оптимізація використання ресурсів;
підвищення інвестиційної привабливості.
За останні роки, встановлена потужність електростанцій України
збільшилася за рахунок модернізації енергоблоків ТЕС приватними
інвесторами, введення в експлуатацію гідро- і вітроагрегатів, а також
геліостанцій. В рамках реалізації довгострокової стратегії розвитку
енергогенеруючих компанії здійснюється процес впровадження нової моделі
управління бізнесом, мета якої - підвищення ефективності управління в умовах
динамічного зростання.
Входження у вертикально інтегровані енергогенеруючі компанії крупних
виробничих активів вимагає змін, що дозволять зформувати ефективну
взаємодію як всередині компанії, так і за її межами та забезпечити додаткові
конкурентні переваги.
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В результаті, впровадження нової моделі управління може сприяти
досягненню максимального синергетичного ефекту від вертикальної інтеграції і
утворення платформи для реалізації довгострокових бізнес-цілей підприємств.
Основні зміни в новій моделі управління представлятимуть собою
перехід від трирівневої до дворівневої моделі управління.
Аналіз організаційної структури і бізнес-процесів показав, що діюча
трирівнева модель управління, є недостатньо гнучкою і ефективною в умовах
перспективи розширення бізнесу. У зв'язку з цим, керівництвом Донбаської
паливно-енергетичної компанії було ухвалено рішення створити три ключові
бізнес-блоки:
видобування;
генерація електроенергії;
дистрибуція і збут електроенергії [4, с. 104].
В результаті переходу до дворівневої моделі управління, виробничі
одиниці отримають більше повноважень в частині ухвалення технічних рішень,
а також зросте швидкість ухвалення інших рішень, узгодження і проходження
процедур.
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЕТАПУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Незважаючи на позитивну динаміку господарських результатів протягом
останнього часу, для значної частини підприємств роздрібної торгівлі
характерним є низький рівень ефективності їх формування. Така ситуація
обумовлена, значною мірою, невідповідністю господарського механізму
підприємств умовам ринкової економіки. Причини при цьому є різними. При
цьому, практично, усі вітчизняні підприємства торгівлі зазнають проблем через
низьку якість функціонування підсистем управління, які істотно відстають
щодо організації та технології управління від передових закордонних
підприємств, що все більше освоюють споживчий ринок України [1, с.2]. Така
ситуація викликає необхідність вдосконалення процесу формування стратегії
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торговельних підприємств за рахунок врахування етапу життєвого циклу, на
якому перебуває окреме підприємство.
Життєвий цикл підприємства – це життєвий цикл товару, що становить
предмет його діяльності. Сутність торгового підприємництва полягає в наданні
послуги із забезпечення доступності конкретного товару конкретному
споживачеві, в потрібному місці, в потрібний час, за прийнятною ціною. Таким
чином, торгова послуга є специфічним товаром, який пропонує на ринку
торговельне підприємство, а життєвий цикл самого підприємства обумовлений
життєвим циклом цієї послуги на споживчому ринку. Автором пропонується
виділяти чотири основних етапи життєвого циклу торговельного підприємства
(рис. 1):
1 етап – пренатальний (етап розробки бізнес-плану підприємства і його
торгово-технологічної схеми);
2 етап – «дитинство підприємства» (відкриття підприємства і вихід його
на ринок);
3 етап – «зрілість підприємства» (комерційний успіх підприємства);
4 етап – «деградація підприємства».
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Рис. 1. Обумовленість стратегічного управління періодам життєвого циклу
торговельного підприємства [розроблено автором]
Невід‘ємною частиною ринкового способу координації економічної
діяльності є ризик. Ще класики теорії підприємництва (Сміт і Сей)
підкреслювали, що підприємець – це власник, що йде на економічний ризик
заради реалізації якоїсь ідеї з метою отримання прибутку.
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Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що формування стратегії
управління прибутком з урахуванням теорії підприємницького ризику може
базуватися на наступних принципах:
у фазі створення підприємства основним інструментом управління
прибутком має стати самострахування у формі планування, а основним
об‘єктом управління прогноз беззбитковості та організаційні аспекти
управління прибутком;
у фазі становлення і розвитку умови для досягнення найкращого
результату породжуються у зовнішньому середовищі підприємства, тому
об‘єктом страхування повинні виступати саме ці умови. Основними методами
управління прибутком повинно стати уникнення ризику, а об‘єктом –
досягнення точки беззбитковості;
у фазі стабілізації підприємцю слід приділяти особливу увагу
страхуванню внутрішніх чинників ризику, так як основне джерело ризику
знаходиться у внутрішньому середовищі підприємства і ступеню
опрацьованості оцінки її положення на ринку; основними методами управління
ризику повинні стати попередження і передача ризику шляхом здійснення
поточного моніторингу стану системи управління прибутком та пошуку
внутрішніх резервів зростання прибутковості;
у фазі регресії будь-які дії підприємця пов‘язані з ризиком, тому
підприємцю доцільно сконцентрувати зусилля на зниженні ризиковості своїх
дій і перегрупуванні сил усередині підприємства; основним методом
управління ризиком у цій стадії має стати уникнення ризику, об‘єктом
управління – структура витрат і сила впливу операційного важеля.
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СЕКЦІЯ 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Абрамова І.О.
аспірант
Луцький національний технічний університет
ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ АНТИКРИЗОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
При побудові організаційної структури антикризового регіонального
менеджменту необхідно забезпечити належні організаційні взаємовідносини
між різними елементами структури задля уникнення конфліктів між рівнями та
ланками управління, взаємопов‘язаність елементів, їх координацію, узгодження
функцій в межах інтегрованої організаційної системи.
Проектування організаційної структури антикризового регіонального
менеджменту соціально-економічного розвитку вимагає поетапності робіт:
1 етап – підготовчий, на якому формуються вимоги до побудови
організаційної структури управління соціально-економічним розвитком
регіону, обирається її тип відповідно до глибини кризи та пріоритетів регіону,
формуються елементи (рівні та ланки) структури управління. Основними
вимогами до побудови організаційної структури антикризового управління
соціально-економічним розвитком регіону є:
- стратегічна орієнтація – побудова організаційної структури
антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону повинна
відповідати наявним антикризовим стратегіям розвитку, цілям та пріоритетам
регіональної антикризової політики соціально-економічного розвитку;
- спеціалізація – де кожен із виконавців та посадових осіб повинні
спеціалізуватися на виконанні функцій антикризового управління, уникнення
дублювання функцій, що сприятиме вирішенню проблем на кожній стадії
циклічного розвитку регіону;
- оптимальність – створення мінімально необхідної кількості зв‘язків між
ланками та рівнями управління, усунення дублювання робіт, зайвих ланок, що
забезпечить ефективний контроль за виконанням певних заходів щодо
реалізації регіональної антикризової політики [2, с. 87];
- гнучкість та адаптивність – здатність змінювати коло функціональних
обов‘язків та функцій у відповідності до деструктивних чинників впливу
зовнішнього середовища;
- ефективність – функціонування організаційної структури антикризового
управління соціально-економічним розвитком регіону повинне здійснюватись
із мінімальними витратами ресурсів (витрат на регіональне управління) та
одержаним максимальним результатом (рівнем кризовості).
Під організаційною структурою антикризового управління соціальноекономічним розвитком регіону будемо розуміти впорядковану сукупність
органів управління, їх взаємодію та підпорядкованість, функціонування яких
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спрямоване на ефективну реалізацію антикризових програм регіонального
розвитку.
Всередині організаційної структури антикризового управління соціальноекономічним розвитком регіону складаються певні зв‘язки, які формують
управлінську взаємодію між суб‘єктами та об‘єктами управління. Суб‘єктами
управління виступатимуть державні та регіональні органи управління, а в
якості об‘єкта управління – антикризові програми соціально-економічного
розвитку. Таким чином, між суб‘єктами та об‘єктом управління
формуватимуться прямі та зворотні зв‘язки, функціонування яких визначатиме
чіткість постановки цілей, завдань та антикризової стратегії регіонального
розвитку, з однієї сторони, та з іншої – їх розуміння, мотивація їх реалізації та
контроль за процесом впровадження у практику регіонального соціальноекономічного розвитку.
2 етап – організаційний, який передбачає удосконалення функціональних
обов‘язків регіональних органів управління відповідно до антикризових
програм регіонального розвитку, формування мережі організаційних
взаємозв‘язків між елементами структури задля забезпечення оптимального
процесу делегування повноважень щодо антикризового управління соціальноекономічними процесами.
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Акименко В.В.
здобувач
Чернігівський державний технологічний університет
ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Спрямованість України до створення чітко функціонуючої моделі
економічного розвитку актуалізують завдання формування фінансової
самодостатності регіонів. Це в свою чергу, вимагає модернізації бюджетної
системи, яка виступає адаптивним механізмом регулювання в економіці,
націленим на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішніх і
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зовнішніх змін з метою гармонізації економічного розвитку регіонів і держави
[1].
Сучасний стан модернізації національної економіки та її регіональних
сегментів стримується саме дефіцитом фінансових ресурсів у всіх суб‘єктів
економічного простору. До їх категорії ми відносимо кошти місцевих
бюджетів, фінанси господарюючих суб‘єктів, домогосподарств, прямі іноземні
інвестиції, міжбюджетні трансферти та інші джерела (табл. 1).
Таблиця 1
Структура фінансових ресурсів Чернігівського регіону
млрд. грн.
Джерела фінансових ресурсів
Кошти місцевих бюджетів (доходи
місцевих бюджетів з урахуванням
міжбюджетних трансфертів)
Кошти суб‘єктів господарювання
Кредитні кошти
Кошти населення
Прямі іноземні інвестиції, (по курсу
гривні до долара США станом на 31
грудня відповідного року за даними
Національного банку України)
Всього

2009

Питома
вага, %

2010

Питома
вага, %

2010 в
% до
2009

133,2

30,3

158,3

27,1

118,8

90,5
-

24,8
20,6
17,2

105,4
-

26,5
18,0
17,0

142,5
116,5
131,7

4232,4

7,1

66,8

11,4

217,6

438,7

100

585,0

100

133,3

Наведені дані свідчать, що найвагомішою складовою в структурі
регіональних фінансів, є доходи місцевих бюджетів (з урахуванням
міжбюджетних трансфертів), які в 2009 році становили 133,2 млрд. грн. або
30,3% їх загального розміру. Структура доходів місцевих бюджетів, в свою
чергу, свідчить про посилення тенденцій до централізації бюджетнофінансових ресурсів, що відтворюється, зокрема, у зростанні питомої ваги
міжбюджетних трансфертів (рис.1).
У 2010 році міжбюджетні трансферти з Державного бюджету місцевим
бюджетам становили 77,8 млрд. грн., що на 15,6 млрд. грн. або на 25,1% більше
2009 року. При цьому, темпи росту міжбюджетних трансфертів протягом
останніх років перевищують темпи росту доходів. З одного боку, за рахунок
міжбюджетних трансфертів місцеві бюджети мають можливість виконувати
заплановані видатки. З іншого – наявність значних обсягів міжбюджетних
трансфертів призводить до залежності регіонів від рішень центральних органів
влади. До того ж, мають місце суб‘єктивні підходи, несвоєчасне та не в
повному обсязі надходження зазначених ресурсів [2].
Таким чином, в умовах недостатнього бюджетного фінансування потреб
місцевих бюджетів, необхідна нова обґрунтована концепція фінансового
(бюджетно-податкового) механізму регіонального розвитку на принципах
самодостатності. Адже, від наповнення місцевих бюджетів залежить фінансова
самодостатність та соціально-економічний розвиток регіонів України.
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Рис. 1. Диференціація регіонів України за доходами бюджетів (з трансфертами)
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Львівський державний університет внутрішніх справ
ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Виконання стратегічних завдань щодо зміцнення економічної безпеки
нашої країни, пов‘язаних із створенням умов для європейської інтеграції на
основі розвитку секторального співробітництва з країнами ЄС та розширення
участі у програмах в межах ініціативи Європейського Союзу «Східне
партнерство» [1], повинно передбачати ефективне використання конкурентних
потенціалів
вітчизняних
регіонів.
Взаємозв‘язок
факторів
конкурентоспроможності та чинників економічної безпеки обумовлює
актуальність дослідження впливу загроз розвиткові конкурентного потенціалу
на найважливіші складові безпеки як основи обґрунтування стратегічних
пріоритетів регіонального розвитку в умовах поглиблення євроінтеграції.
Особливо актуальним є завдання зміцнення ключових складових
економічної безпеки для регіонів з найнижчим значенням інтегрального
індексу, серед яких знаходиться Дніпропетровська область.
Таблиця 1
Динаміка інтегрального індексу економічної безпеки Дніпропетровської області
Екологічна
безпека

Виробнича
безпека

Фінансова
безпека

Енергетична безпека

Інтегральний
індекс економічної безпеки

Коефіцієнт
чутливості

Зовнішньоекономічна
безпека

Стан
безпеки

Науковотехнологічна безпека

2006
2007
2008
2009
2010
2011

Соціальна
безпека

Рік

Інвестиційна безпека

Значення інтегрального індексу за складовими економічної безпеки*

0,353
0,358
0,272
0,242
0,224
0,319

0,595
0,596
0,615
0,594
0,610
0,614

0,364
0,367
0,339
0,346
0,339
0,331

0,157
0,165
0,145
0,109
0,104
0,229

0,021
0,020
0,023
0,026
0,024
0,028

0,545
0,595
0,566
0,357
0,518
0,455

0,464
0,480
0,460
0,486
0,491
0,536

0,361
0,361
0,378
0,392
0,385
0,349

0,332
0,345
0,324
0,283
0,308
0,329

Нижній
порогов

Верхній
порогов.

Нижній
гранич.

Оптимальний

Нижній
гранич.

Нижній
гранич.

Нижній
гранич.

Нижній
гранич.

0,117

0,104

0,132

0,014

0,238

0,198

*Розраховано авторами
Дніпропетровській області

за

0,105
даними
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Головного

управління

Нижній
гранич.

0,093
статистики

у

Результати розрахунку інтегральних індексів за складовими економічної
безпеки дозволяють зробити висновок про кризовий стан в усіх сферах
життєдіяльності, крім соціальної та зовнішньоекономічної, що зумовлює
загалом низький рівень економічної безпеки у Дніпропетровській області
упродовж 2006-2011 рр. (табл. 1).
Незважаючи на відновлення з 2010 р. позитивної динаміки інтегрального
індексу економічної безпеки, значення цього показника знаходиться в нижній
граничній зоні (у той час як оптимальні межі визначені нами від 0,498 до 0,594),
що свідчить про кризовий стан в економіці регіону.
Визначення загроз, які найбільше впливають на рівень економічної
безпеки, проведемо з використанням функціональної залежності інтегрального
індексу від складових безпеки, отриману в процесі обробки даних за
допомогою моделі головних компонент в програмі «Статистика». Розрахуємо
коефіцієнт чутливості (еластичності) у 2011 р. на основі підходу, викладеного в
[2], за формулою:
І Б хі
,
хі І Б

Кч

(1)

де ∆ІЕк.безп. – різниця між фактичним значенням інтегрального індексу
економічної безпеки і значенням індексу після зміни значення інтегрального
індексу окремої складової безпеки на 1%; ∆хі – величина зміни інтегрального
індексу окремої складової безпеки у %; хі – фактичне (початкове) значення
інтегрального індексу окремої складової безпеки; ІЕк.безп. - початкове значення
інтегрального індексу економічної безпеки.
Результати розрахунку коефіцієнта еластичності (табл. 1) доводять, що
інтегральний індекс економічної безпеки Дніпропетровської області у 2011 р.
був найбільш чутливим до зміни виробничої безпеки. Серед індикаторів
виробничої безпеки регіону у 2011 р. найбільше відповідали критеріям безпеки
такі показники: темп росту валової доданої вартості на одну особу (104,7%);
індекс реального промислового виробництва (105,4% до попереднього року);
частка у промисловому виробництві обробної промисловості (58,1%). Разом з
цим, низька рентабельність операційної діяльності промислових підприємств
(4,4%), значний ступінь зносу основних засобів промисловості (67%), низька
частка високотехнологічної продукції у загальних обсягах реалізованої
промислової продукції (12,9%) зумовлюють низький індекс виробничої безпеки
(0,455), що знаходиться в зоні нижніх порогових значень (при оптимальних
межах від 0,618 до 0,726).
Для економіки Дніпропетровської області актуальним є зниження загроз
економічній безпеці, які зумовлені низькою рентабельністю операційної
діяльності промислових підприємств, зменшенням індексу реального
промислового виробництва, старінням основних засобів промисловості та
повільним
технологічним
оновленням
промислових
підприємств.
Стратегічними напрямами зміцнення економічної безпеки на основі посилення
її виробничої компоненти визначимо наступні: технологічне оновлення
підприємств металургійної промисловості як базової галузі господарського
комплексу регіону; нарощення виробничого та експортного потенціалу
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високотехнологічних галузей промисловості, зокрема фармацевтичної, на
основі активізації інноваційної діяльності; реалізація науково-технологічних
проектів та підвищення наукомісткості продукції у машинобудівній галузі.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЯ
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
В умовах нестабільності зовнішнього середовища, несприятливої
кон`юктури, очевидним стає пошук інноваційних методів впливу на розвиток
регіону. У зв`язку з цим, виникає необхідність вивчення маркетингового
інструментарію, мета якого вплинути на учасників маркетингового середовища,
що дозволить удосконалити напрям в розвитку регіону.
Системним інструментарієм концепцій управління маркетингом
називається комплекс маркетингу (або маркетинг-мікс), який Ф. Котлер
визначив наступним чином: набір маркетингових інструментів, якими суб'єкт
оперує для вирішення маркетингових завдань на цільовому ринку[1,с. 24].
Також дають поняття маркетингового інструментарію як соціальноекономічна технологія, система дій, спрямованих на розуміння і здійснення
впливу на поведінку покупця і продавця. Головним завданням маркетинг-міксу
забезпечити досягнення поставлених на першому етапі цілей шляхом
перетворення вибраних на другому етапі стратегій в оперативні заходи.
В кожному окремому випадку маркетингові засоби підбираються таким
чином, щоб забезпечувався їх оптимальний вплив у рамках обраних
маркетингових цілей.
Отже можна казати, що маркетингові інструментарії забезпечують
досягнення поставленої мети і вирішення маркетингових завдань реалізувати
гнучку, динамічну, багатовимірну маркетингову стратегію, адекватну
складності і мінливості ринку. Поєднання таких засобів формує маркетингові
зусилля підприємства на цільовому ринку.
А саме впливати на попит на товар, реалізувати стратегію маркетингової
компанії, що представляє собою
сукупність контрольованих факторів,
спрямованих на виникнення передбачуваних і бажаних відповідних реакцій
певного сегмента ринку, маніпулюючи параметрами якими маркетологи
намагаються якнайкраще задовольнити клієнтів, тому компанія може
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утримувати стабільне положення на ринку і чуйно реагувати на його зміни.
Щоб маркетинг-мікс дійсно функціонував, необхідно спільно використовувати
маркетингові інструменти.
Ці інструменти маркетингу, що впливають на споживача, Джером
Маккарті вперше в 1959 р. умовно об'єднав в чотири групи інструментів, або «4
Р»: продукт (product), ціна (price), місце, тобто маркетингові канали
розповсюдження (place), просування (promotion) [3,с. 19-20], тобто з його
визначення витікає, що маркетинговий інструментарій – це комплексне
використання та проведення товарної, цінової, розподільчої або збутової, а
також комунікативної політики в системі підприємництва.
Товар - все, що може задовольнити потребу чи потребу і пропонується
ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання.
Завданнями товарної політики є:
1. Управління конкурентоспроможністю
2. Управління якістю продукції
3. Управління життєвим тренінг циклом товару (ЖЦТ)
4. Управління товарним асортиментом і номенклатурою
Цінова політика - складова частина маркетингової політики, яка
складається у встановленні (визначенні) цін, які забезпечують виживання фірми
в ринкових умовах, і включає вибір методу ціноутворення, розробку цінової
системи, вибір цінових ринкових стратегій.
Розподіл товарів — це передача права власності на товар у процесі його
переміщення від виробника до споживача. Тому розрізняють два базисних типи
каналів розподілу товарів: прямі та опосередковані.
Прямі (без участі посередників), опосередковані( з участю посередників),
з цього витікає, що прямі канали розподілу використовують фірми, які бажають
контролювати маркетингову програму загалом, підтримують тісні контакти зі
споживачами, мають обмежені цільові ринки і достатню кількість засобів для
організації збуту.
А опосередковані (за участю посередників) канали розподілу фірми
використовують для нарощування обсягів продажу товарів, розширення ринків
збуту, кращого їх охоплення, повнішого задоволення потреб споживачів.
Комунікаційна політика - це важливий елемент комплексу маркетингу.
Він включає:
1) рекламу;
2) стимулювання збуту;
3) роботу зі зв'язків із громадськістю;
4) особистий продаж.
Тому комунікаційна політика представляє собою цілеспрямований вплив
на споживача, передбачає захід для надання знижок з ціни, різноманітні форми
кредиті ін., спрямована на формування доброзичливого і сприятливого
відношення до фірми з боку суспільної думки, а також передбачає
індивідуальний контакт торгових агентів і комівояжерів з кінцевим
споживачем.
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На підставі наведених ознак можна зробити висновок, що інструменти
маркетингу забезпечують успішну діяльність компанії та підвищення
ефективності продажів , для досягнення поставленої мети, підбір і застосування
яких реалізується через процедури комплексу маркетингу (маркетинг-мікс,
модель 4Р): продукт, ціна, просування, поставка.
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The summary: in the article are shown the basic priorities of the program of
social-economical development of the municipal territory of the town of Моrshansk;
are suggested directions in development of a long-term prospect to shape an
agroindustrial cluster.
Strategic direction of realization of the purposes and problems of social and
economic development of the town of Morshansk can and should act its
modernization, supposing realization of neoindustrialization of economy of a town,
restoration of a valid justice and law domination, multidimensional development of
social sphere (picture 1). As one of the basic priorities of the program of socialeconomical development of the town of Morshansk acts the preservation and
expansion of number of workplaces by means of neoindustrialization which
assumes a consecutive realization of measures on : preservation and restoration of
productive process on the basis of operating and preserved enterprises of the town;
stage-by-stage modernization of manufacture, adoption of innovations, realization of
programs of energy-saving and energy efficiency; development of new (both
adjacent, and independent) manufactures. Modernization of the town of Morshansk
can be reached only as a result of a balanced activity of state bodies, public, political
parties and representatives of manufactures, affecting the most problem spheres of
life of the town. The solution of existing problems cannot be assigned only to local
authorities as it demands developing and acceptance of programs of assistance to
social and economical development of small and average towns, both on national,
and on regional levels [1, с. 117].
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Picture 1 - Key directions of modernization of the town of Morshansk
In the Program of social and economical development of the town of
Morshansk it is suggested to generate an agroindustrial cluster in a long-term
prospect as a basis of development of economy not only of a town, but also of
Morshansk region as a whole. Forms of the state support at realisation of the program
of social and economical development of the town of Morshansk.
The basic criteria at definition of subjects of the state support are social,
economical and budgetary efficiency of their activity. As key mechanisms of the state
assistance to development of enterprises as points of growth of municipal economy
act: - Granting to investors of tax privileges; - Granting to investors of privileges on a
rent for the objects which are in the property of the Tambov region or of a
municipality, including objects of real estate, including the ground areas; - Granting
of the state guarantees of the Tambov region; - Granting of grants for compensation
of a part of expenses on interest rate payment under credits and the loans involved for
realization of investment projects or leasing payments, paid by leasing companies for
the property got under contracts of leasing for realization of investment projects [2,
с.109]; - Granting of mortgaging maintenance; - Participation of the Tambov region
in establishment of economic associations and societies; - Development, statement
and financing of intermunicipal investment projects and investment projects on
objects of state ownership of the Tambov region at the collection of payment of the
regional budget; - Formation of new investment platforms of involving in investment
process of temporarily suspended and preserved buildings and objects which are in
the property of the Tambov region; - The concluding of concession agreements with
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Russian and foreign investors following the results of the tenders (auctions and
contests). The state support of investment activity can be realized by using of other
forms and methods according to the legislation of the Russian Federation and the
Tambov region. Besides, the industry development in the town of Morshansk
demands assistance rendering to already operating industrial enterprises, in particular:
- Assistance in introduction of modern control systems and quality
management systems; - Assistance in effective application of regional possibilities
for manufacture development; - Assistance in their participation in federal investment
programs;
- Assistance in expansion of markets of production by development interregional and foreign economic relations; - The organisation of interaction of
authorities at federal and regional levels and local governments for the purpose of
reception for these enterprises of contracts on production delivery for federal,
regional and municipal needs; - Stimulation of development of the infrastructure for
rendering of services to industrial enterprises concerning certification, consulting,
leasing, professional training, etc.
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ
КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ
На сьогодні в Україні дуже гостро стоять питання необхідності
забезпечення сталого розвитку нашої держави в цілому та її регіонів зокрема.
Сучасний регіональний розвиток характеризується значними диспропорціями,
наявністю дотаційних регіонів та регіонів-донорів, що дещо стримує активність
регіонального керівництва щодо стимулювання розвитку економічної сфери,
недосконалою правовою базою у сфері регіонального управління, зокрема,
щодо розподілу повноважень між різними рівнями і органами влади і місцевого
самоврядування.
При цьому надзвичайно важливим для існування держави і її регіонів є
забезпечення економічного розвитку, який дає матеріальне підґрунтя для
функціонування всіх інших сфер суспільного життя. В кінцевому підсумку,
розвиток і успішне функціонування економіки є одним із визначальних
факторів щодо забезпечення соціальної сфери регіону, належного рівня і якості
життя населення, економічної і соціальної стабільності нашої країни.
Останнім часом в багатьох країнах світу все більшої популярності
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набуває використання кластерного підходу для активізації і покращення
економічного розвитку регіону, прискорення впровадження інновацій у
виробничу сферу, науково-технічного прогресу, впровадження технічних
новацій в практичну діяльність. Як зазначає Т. О. Савостенко, інноваційна
економіка, яка формується на сучасному етапі, орієнтується на пріоритетність
розвитку кластерів, які визнані однією з ефективніших виробничих систем
епохи глобалізації [1, с. 70].
Під кластером здебільшого розуміють об‘єднання географічно
локалізованих підприємств, науково-дослідних установ, навчальних закладів,
ринкових структур, органів державного управління і місцевого самоврядування
як основних учасників інноваційного процесу.
Впровадження кластерів дозволяє активізувати інноваційну складову
розвитку економіки регіону чи окремої території, адже учасниками кластеру є
наукові, освітні, дослідницькі організації, діяльність яких зазвичай слабко
пов‘язана з пошуком реальних можливостей щодо впровадження власних
розробок. Входження їх в кластери, з одного боку, спрямовує діяльність цих
структур в напрямку реальних потреб економічної чи соціальної сфери, а з
іншого боку, надає цим установам економічні ресурси для активізації ведення
своєї діяльності. Таким чином, долається наявна зараз відірваність сфери
теоретичних розробок від практичної діяльності.
На думку В. Семенова позитивним ефектом розвитку кластерів є:
поліпшення зв‘язків між громадськими та державними організаціями;
створення нового бізнесу у вільних сегментах ринку; відновлення спільних
інтересів різних соціальних груп; підвищення впливовості некомерційних
організацій у процесі регіонального розвитку [1, с. 80].
Як зазначає Ю. Ульянченко, використання кластерних технологій в
сучасній соціально-орієнтованій економіці може дати: виникнення ефективних
механізмів взаємодії держави та бізнесу; посилення дії мультиплікативного
ефекту в регіоні; появу реальної можливості переходу науки та освіти з
дотаційної соціальної сфери на високоприбуткову економічну галузь;
поступову інтеграцію регіонів у глобальну господарську систему; посилення
незалежності регіону від економічної ситуацій за його межами; стимулювання
розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні; зростання числа фірм
навколо кластеру, як наслідок – збільшення зайнятості, рівня заробітної плати,
відрахувань до бюджетів різних рівнів; появу економічних передумов для
переходу від політики вирівнювання соціально-економічного розвитку
територій до політики підтримки регіонів [3, с. 186].
Як свідчить досвід, формування ефективних дієвих кластерів
відбувається, здебільшого, за ініціативою підприємницьких структур. Проте
для їх утворення і розвитку необхідна активна державна підтримка таких
ініціатив. При цьому, мова йде як про наявність відповідного правового поля,
так і про належну кластерну політику держави в рамках її інноваційної
політики та фінансову й управлінську участь держави в діяльності кластерів.
Загалом, за допомогою впровадження кластерного підходу в управлінні
регіональним розвитком можна досягти істотного зростання як в економічному
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секторі, так і значно активізувати інноваційну, наукову діяльність в регіоні,
покращити співпрацю між різними підприємствами, організаціями регіону,
державними органами і громадськими організаціями. Окрім того, наслідком дії
кластерів буде зростання доходів населення, розвиток соціальної
інфраструктури, зростання можливостей щодо вирішення соціальних проблем
регіону. Таким чином, питання формування і розвитку регіональних кластерів в
Україні як інструменту стимулювання сталого регіонального розвитку в
сучасних умовах є дуже важливим і потребує подальшої наукової розробки.
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Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ НАСЕЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІЙ
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни та її
територіальних систем неможливо обмежити лише бюджетними коштами.
Вкрай актуальним в умовах сьогодення постає перед місцевими органами влади
завдання залучення всіх складових фінансових ресурсів, що утворюються на
відповідній території, і забезпечують її функціонування і розвиток.
Місцевими фінансовими ресурсами автори [1, с. 330] визнають грошові
кошти місцевого самоврядування та фінансові ресурси підприємств і
організацій, населення, що утворюються в процесі відносин, пов‘язаних з
розподілом і перерозподілом частини вартості ВВП та залучаються органами
місцевого самоврядування для забезпечення економічного і соціального
розвитку території. Домашні господарства, які виступають власниками доволі
значної частини ресурсів, впливають на соціально-економічний розвиток
територіальних систем, тому що безпосередньо беруть участь у розподілі та
перерозподілі національного доходу, формуванні доходів, споживанні товарів
та послуг, здійсненні заощаджень.
Для подальшого дослідження з‘ясуємо взаємозв‘язок понять фінансових
ресурсів «домогосподарств» та «населення». Багато авторів, як вітчизняних так
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і західних не розмежовують поняття домогосподарство, сім‘я та індивід
(сукупність яких і є населенням), а використовують їх як синоніми, хоча між
ними є певні відмінності [2]. Вважаємо доцільним дотримуватися цієї думки.
Основне джерело доходів населення – заробітна плата, динаміка росту
якої повинна відповідати динаміці росту ВВП. Частка заробітної плати у
структурі сукупних доходів населення складає менше 40 % (у 2009 році –
40,8%).
Наявний доход – це максимальний обсяг доходу, що залишається у
населення після сплати податків та обов‘язкових платежів, та може бути
використаний домашніми господарствами на придбання споживчих товарів та
оплату послуг, а також на заощадження. Обсяг та форма розподілу доходів
населення безпосередньо впливає на економічне зростання територіальної
системи і навпаки – процес економічного зростання країни сприяє поліпшенню
матеріального становища населення і, відповідно, збільшенню їх доходів.
Доходи населення характеризують його добробут, а збільшення їх, в свою
чергу, обумовлює схильність населення до заощаджень. Заощадження
домогосподарств у країнах з розвиненою економікою є важливою
інвестиційною складовою фінансових ресурсів для економіки країни.
Мотивами заощадження є бажання створити резерви на випадок
непередбачених обставин, придбання товарів довгострокового користування,
для отримання додаткового доходу шляхом вкладення коштів в цінні папери.
За даними НБУ [3] в 2012 році реальний ВВП збільшився на 0,2%
порівняно з 5,2% у 2011 році. У структурі ВВП в секторі домашніх господарств
зросла питома вага споживчих витрат: із 75,4% у 2002 році до 83,5% у
2010 році; і до 81,6% в 3 кварталі 2011 року. Це призвело до збільшення
споживчого попиту і зменшення ресурсів нагромадження. Неспожиті кошти
населення спрямовує на заощадження, які розділяються: по-перше, на
організовані (зовнішні), що здійснюються через фінансових посередників у
вигляді вкладів в банківські та небанківські установи, страхові компанії та
придбання цінних паперів місцевої позики; по-друге, на неорганізовані
(внутрішні) у вигляді готівкових коштів, які домогосподарства виводять з обігу
на певний час, створюючи резерв для покриття тимчасових касових розривів та
вільний залишок грошових ресурсів з метою задоволення своїх майбутніх
потреб. Заощадження при організованій формі трансформуються в інвестиції, а
при неорганізованій формі – не беруть участь в обігу. Саме ці вільні кошти і є
потенційними ресурсами, які можуть бути переведені в організовану форму для
забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних систем.
За даними НБУ заощадження населення на кінець 2011 року складали
37,1 млрд. грн., станом на початок третього кварталу 2012 року –
24,5 млрд. грн. Обсяг депозитів населення в 2012 році збільшився на 19% і
становив 365,9 млрд. грн. У січні 2013 року переважно за рахунок сектору
домашніх господарств спостерігався приріст депозитів на 5,9 млрд. грн., або на
3,1%. Причина – привабливі акційні пропозиції банків. Приріст грошової маси
у 2012 році склав 12,8%; зокрема, обсяг готівки поза банками збільшився на
5,5% і склав 203,2 млрд. грн. Обсяги торгівлі муніципальними цінними
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паперами у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшилися у 4,4 рази і склали
601,2 млн. грн. [4].
В українців найбільш популярними інструментами заощадження коштів є
готівка, що зберігається дома, банківські картки та депозити. Практично
відсутній механізм залучення коштів населення та його зацікавленості до
процесів соціально-економічного розвитку території, в межах якої він здійснює
свою діяльність. Тому пожвавлення інвестиційних процесів за рахунок
залучення вільних коштів населення є одним із завдань місцевих органів влади.
Впровадження економічних механізмів інвестування програм розвитку
територіальних систем доцільно здійснювати через систему податкових пільг.
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Одеський Національний Університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ ЯК ОСНОВА
ЕФЕКТИВНОЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
У сучасних умовах глобалізації економіки та посилення конкуренції на
світових ринках важливим інструментом, що дозволяє формувати стійкі
конкурентні переваги регіонів, стає кластерна політика. Міжнародна практика
демонструє, що ефективність даної політики безпосередньо залежить,
насамперед, від правильної ідентифікації кластерів. Отже, для розробки
кластерної політики та її ефективної реалізації в Україні одним із пріоритетних
завдань для органів державної влади, що займаються кластерної політикою, на
всіх рівнях повинна стати ідентифікація кластерів.
Кластерна політика являє новий напрямок в політиці економічного
розвитку. Аналіз регіональних кластерів є першою стадією розробки кластерної
політики. Кластерний аналіз проводиться в два етапи. На першому етапі
регіональна економіка обстежується на предмет існування працюючих або
потенційних кластерів. На другому етапі здійснюється детальне обстеження
виявлених кластерів, для яких потім буде розроблятися політика підтримки.
Будь-яка політика у напрямку підтримки регіональних кластерів починається з
визначення вже існуючих в регіоні кластерів. Розглядаючи регіональну
економіку через призму різних місцевих виробництв та інноваційних систем,
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регіональна влада точніше може визначити заходи рівномірного впливу і
підтримки своїх кластерів.
В економічній літературі, присвяченій загальним проблемам реалізації
кластерного підходу, розглядається декілька основних способів ідентифікації
економічних кластерів. На сьогодні вчені виділяють три основні підходи до
ідентифікації економічних кластерів у регіоні [1]: концепції індустріальних
кластерів з позиції конкурентоспроможності; визначення індустріальних
кластерів як результату дії економії на агломерації; техніко-економічні методи
ідентифікації кластерів.
Перший підхід, заснований на ідентифікації кластерів з позиції
конкурентоспроможності, був запропонований і багаторазово апробований
основоположником кластерної концепції М. Портером [2]. Основними
елементами даного підходу є [3]: аналіз великої фірми або концентрації схожих
фірм; виявлення ланцюжка пов'язаних з ними по вертикалі фірм і організацій,
що знаходяться вище та нижче; пошук по горизонталі галузей, що проходять
через загальні канали або виробляють побічні продукти / послуги; виділення
організацій, що забезпечують для кластера спеціальні навички, технології,
капітал або інфраструктуру, а також виділення будь-яких групових утворень, в
які входять учасники кластеру; пошук урядових, законодавчих структур, що
впливають на учасників кластера.
Другий підхід спрямований на виявлення потенціалу кластеризації
регіону, він базується як на кількісному, так і на якісному аналізі конкурентної
стійкості регіону. Тут зарубіжні фахівці пропонують низку підходів до виміру
регіональної спеціалізації або агломерації. Серед основних методів можна
виділити наступні [1]: коефіцієнти локалізації; коефіцієнт Джинні; аналіз
зрушень.
Третій підхід до ідентифікації індустріальних кластерів базується на
економічній оцінці взаємодії між суб'єктами кластера. Як відомо, наявність
взаємозв'язків між підприємствами та організаціями, що входять до складу
кластера, є другим важливим ознакою економічних кластерів. Одним з
найбільш поширених методів визначення рівня взаємодії між учасниками
кластеру є матриця «витрати-випуск». Даний метод характеризує зв'язки між
випуском продукції в одній галузі і витратами, витрачанням продукції всіх що
беруть участь галузей, необхідним для забезпечення цього випуску [4].
Однак слід зазначити, що більш доцільно для виявлення кластерних
утворень застосовувати комплексні методи ідентифікації, які включають як
кількісний, так і якісний аналіз. Серед основних якісних методів виявлення
кластера, що базуються на визначенні взаємодії всередині потенційного
кластеру, можна виділити, наприклад, такі: метод експертної оцінки; метод
опитування фокус-груп; метод Дельфі; звіти галузевих асоціацій тощо.
Підводячи підсумок, відзначимо, що результати розгляду кількісних і
якісних методів ідентифікації кластерів, а також виявлені їх переваги та
недоліки свідчать про необхідність спільного використання методів обох
категорій для отримання комплексної картини економіки. Так кількісні
показники використовуються для виявлення формальної структури кластера, а
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застосування якісних методів дозволяє на фоні отриманих цифр проаналізувати
умови його формування, наявність всіх його елементів і ступінь їх взаємодії.
Безумовно, вибір поєднання різних методологій обумовлюється насамперед
метою конкретного дослідження, а також можливістю їх застосування в повній
мірі по відношенню до вітчизняних економічних умов. У цьому зв'язку
подальші кроки повинні бути направлені на більш глибоке вивчення існуючих
зарубіжних методик на предмет виявлення обмежень по їх застосуванню на
території України, що в підсумку дозволить виробити методологічну
концепцію з ідентифікації кластерів та ступеня взаємодії їх складових
елементів.
Література
1. Корчагина Н.А. Адаптация международного опыта идентификации кластеров к
условиям российской экономики / Н.А. Корчагина, Ю.Н. Томашевская // Научные
труды Вольного экономического общества России. – 2010. – ғ. 3 (Том 132). – с.163179.
2. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран
/М.Портер. – М.: Международные отношения, 1993.– 896 с.
3. Scranton P. Specialty Production and American Industrialization, 1865-1925. -New Jersey:
University Press, 2000.-416 p.
4. Карпенко О.О. Аналіз підходів щодо ідентифікації кластерів / О.О. Карпенко // Вісник
економіки транспорту і промисловості. – 2012. – ғ37. – с.40-48

Ковальова О.А., Солдатенко Ю.І.
Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ ім. Вадима Гетьмана
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ
Стратегічна мета економічного розвитку регіонів обґрунтовує вибір
курсу на економічне зростання основних макропоказників. Необхідність
проведення аналізу економічної ситуації в регіонах та визначення перспектив
подальшого розвитку економіки України в цілому.
Економічний розвиток - це процес безупинної зміни матеріального базису
виробництва а також усієї сукупності різноманітних відносин між
економічними суб'єктами, соціальними групами населення.
Соціально-економічний розвиток регіонів є динамічним і вимагає
постійного вдосконалення організаційних форм управління, породжує
об'єктивну потребу в раціоналізації їх структур. Організаційні структури мають
удосконалюватись на науково-методичній основі, що передбачає урахування
закономірностей і загальних принципів в організації управління, а також
використання принципів і методів їх проектування. Проектування
організаційних систем управління здійснюється за допомогою методів:
аналогій, структуризації цілей, експертно-аналітичного та організаційного
моделювання.
Механізм управління територіальним економічним розвитком включає
такі складові: програми соціально-економічного розвитку, регулювання
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міжбюджетних відносин, підтримка інвестиційно-інноваційних регіональних
проектів.
Характеризуючи сучасний стан економічного розвитку України, слід
зазначити, що серед багатьох факторів формування негативних тенденцій її
розвитку дуже вагому, якщо не головну роль відіграють структурні
диспропорції. Серед показників розвитку економіки регіонів України обрано
валовий регіональний продукт, виробництво промислової продукції та
продукції сільського господарства, експорт та імпорт товарів, інвестиції в
основний капітал, прямі іноземні інвестиції.
Найбільша щільність виробництва валового продукту спостерігається в м.
Києві це пояснюється тим, що тут зосереджено основні фінансові потоки, а
також більшість головних контор корпорацій, які пов‘язані з ними юридичними
особами в інших регіонах.
В 2012 році найбільший показник ВРП був в Донецькій області яка
складає 12,71 % від всього ВВП або 179154,2 млн. грн., що на 35851 млн. грн.
більше за попередній рік, а 2011 році 143303,446 млн. грн., що на 14317,446
млн. грн.. більше за 2010 рік. На другому місці Дніпропетровська область ВРП
якої в 2012 році складав 153611,2 млн. грн. , що на 30739 млн.грн. більше за
попередній рік, а його питома ага складала 10,9 %. Наступними після
Дніпропетровської Луганська та Харківська області питома вага яких
відповідно 5,89% та 4,13%. Найменший показник ВРП був в Чернівецькій
області 12403,82 млн.грн. всього 0,88% від загальної структури ВРП далі
Тернопільська область питома вага ВРП якого складає всього 1,13 % або
15973,35 млн.грн., що на 3196 млн.грн. більше за попередній рік.
Отже
розподілимо за групами ВРП перша від 1-2 % в загальній структурі загальна
кількість таких областей становить 12, від 2-5 11 областей та від 5 до 13 всього
3 області.
Аналіз щільності експорту, а також експорту на душу населення показав,
що основними областями з експортною орієнтацію в Україні є
Дніпропетровська-14,72 % від загальної структури, Донецька 20,53%,
Запорізька 5,8%, Луганська 6,09% , Полтавська 4,94% та Харківська 2,93%
Оцінка міжрегіональних розбіжностей за експортом товарів на одиницю площі
показала, що експортна діяльність розміщена по території України
нерівномірно (середньоквадратичне відхилення більше за середній рівень).
До восьми регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харківської,
Київської, Львівської, Одеської, Запорізької областей, Автономної Республіки
Крим та до м. Київ надходить найбільше всього інвестицій – 87,7 % всіх
залучених прямих іноземних інвестицій. Це саме ті регіони, які на сьогодні вже
є економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних
інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та інвестицій в
основний капітал в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціальноекономічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх
розвитку.
Вирішення ключових соціально-економічних проблем із урахуванням
сучасної політичної та економічної ситуації в Україні та тенденцій і
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закономірностей розвитку світової економіки досить чітко визначають основні
вектори висхідного розвитку країни, а саме: інноваційний, соціального
спрямування економіки, збалансування економічно, соціально та екологічного
аспектів розвитку, фінансової децентралізації, енергозбереження, а також
екологічний.
Пропозиції
щодо вирівнювання міжрегіональних розбіжностей
економічного розвитку носять стратегічний характер та пов‘язані, в основному,
з переходом до інноваційної моделі розвитку. Для регіонів, які мають природні,
історичні та організаційно-економічні передумови участі в міжнародному
поділі праці, одним з головних джерел наповнення бюджету є активізація
зовнішньоекономічної діяльності.
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ТЕНДЕНЦИИ РАВИТИЯ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ ЕВРОСОЮЗА НА
МИРОВОМ РЫНКУ ЗЕРНА
Усугубление продовольственного кризиса, сложности в обеспечении
продовольственной безопасности основных стран-потребителей зерна являются
одними из важнейших проблем при поддержании экономического роста
Евросоюза как наиболее влиятельного интеграционного объединения в
Евразийском регионе. Исследование тенденций развития зерновой отрасли
Евросоюза позволит выявить угрозы и возможности для усиления
международной конкурентоспособности отрасли и направления для
усовершенствования продовольственной политики.
Проведя анализ показателей развития зерновой отрасли Евросоюза,
представленных на Рисунке 1, можно выделить следующие основные
негативные тенденции:
1. Сокращение объемов переходящих запасов зерна и как следствие
невозможность обеспечения продовольственной безопасности странучастников ЕС. Так, необходимый объѐм запасов зерна был практически
достигнут лишь единожды в 2005/2006 маркетинговом году, учитывая, что
безопасный уровень для ЕС составляет 46,5 млн.т (17% годового потребления)
[1, c.437].
2.
Увеличение степени импортной зависимости ЕС наряду с ростом
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объемов экспорта зерна. На протяжении 2002-2012 годов при среднегодовом
увеличении объемов производства на 0,86%, среднегодовой темп роста импорта
составил 10%, в то время как экспорта - 7,55%. При усугублении данной
тенденции спрос Евросоюза на зерно будет зависеть от конъюнктуры на
мировом рынке, что в будущем может привести к продовольственному кризису.

Рис. 1.Показатели развития зерновой отрасли ЕС, 2002-2012 года
Источник: составлено автором по данным [3]

Тем не менее, стабильность уровня внутреннего потребления зерна в
странах ЕС на протяжении 2002-2012 годов облегчит прогнозирование и
планирование для его участников. Так, среднегодовое колебание уровня
внутреннего потребления зерна не составило более чем 6%.
Таким образом, данные тенденции свидетельствуют о сложностях в
удовлетворении спроса существующим на рынке ЕС предложением зерна, что к
тому же усугубляется отсутствием единой политики государственного
регулирования зернового рынка для стран-участников.
В дальнейшем, с целью повышения конкурентоспособности зерновой
отрасли ЕС является целесообразным консолидация стран в сфере
прогнозирования, стратегического планирования развития отрасли и
регулирования внешнеэкономической политики касательно зернового сектора.
Кроме того, долгосрочной целью для правительства ЕС должно стать
поддержание переходящих запасов зерна на безопасном уровне.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Запорожская область занимает одно из ведущих мест среди
промышленных областей Украины. Объем реализованной промышленной
продукции за 2012 г. составил 77,9 млрд. грн. или 7% объема реализации по
Украине.
Основу промышленности региона составляют металлургический,
машиностроительный и энергетический комплексы, где производится 24,7%
общего объема стали страны, 25% электроэнергии, 55% легковых и 24,6%
грузовых автомобилей, 31,1% аппаратуры электрической высоковольтной.
Несмотря на наличие мощной производственной базы, развитую
инфраструктуру вследствие влияния глобальных кризисных явлений ситуация в
промышленном комплексе области в 2012 году ухудшилась. После двух лет
роста промышленного производства (в 2010 году - на 7,8%, 2011 году - на 6,3%)
общий объем промышленного производства за 2012 г. снизился по сравнению с
2011 годом на 3,2%. По этому показателю область заняла 16 место среди
регионов Украины.
Падение объема промышленного производства произошло в металлургии
- на 3,7%, машиностроении - на 3,5%, химической и нефтехимической
промышленности - на 5,1%, производстве другой неметаллической
минеральной продукции - на 15,3%, легкой промышленности - на 18,8%, а
также в электроэнергетике - на 0,4% и добывающей промышленности - на 0,5%.
Наиболее сложное положение в 2012 году сложилось на предприятиях
электрометаллургии - комбинате "Днепроспецсталь", где загрузка
производственных мощностей составляет 28 %, и Запорожском ферросплавном
заводе, который со 2 декабря 2012 года приостановил производственную
деятельность.
На сегодня удалось стабилизировать ситуацию на Запорожском заводе
ферросплавов. Благодаря принятому решению по поставкам электроэнергии по
специальному тарифу марта предприятие приступило к запуску печей. В тоже
время положение дел в металлургии остается сложным, остро стоит вопрос о
разработке Государственной программы развития горно-металлургического
комплекса.
Ситуацию в машиностроительном комплексе области, в основном,
определяют три предприятия – "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор" и
"Запорожский автомобилестроительный завод". В 2012 году "Мотор Сич" и
"Запорожтрансформатор" увеличили выпуск продукции более чем на 10%.
В то же время на ведущем предприятии отрасли - ПАО "Запорожский
автомобилестроительный завод", выпуск легковых автомобилей сократился по
сравнению с 2011 годом почти на треть. Показатель выпуска автомобилей (38,5
163

тыс. шт.) достиг лишь 21% уровня выпуска 2008 года (185 тыс. шт.).
Таблица 1
Динамика производства автомобилей ПАО «ЗАЗ» (по данным предприятия)
(тыс. шт.)

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2012 г. к 2008 г.

257,6
46,2
45,4
60,9
36,9
20,8 %
Разработан проект Концепции государственной целевой экономической
программы развития легкового автомобилестроения Украины на период до
2020 года, главной целью которого является создание конкурентоспособного
легкового автомобилестроения с уровнем локализации не менее 55%,
покрытием внутреннего спроса на 70% автомобилями отечественного
производства, увеличением внутреннего выпуска легковых автомобилей до
734,3 тыс. шт.
14.03.2013 опубликовано решение Межведомственной комиссии по
международной торговле о введении специальной пошлины на импорт
легковых автомобилей.
Однако принятых мер недостаточно для стабилизации ситуации в
отрасли. Для решения проблемных вопросов автомобилестроения необходимо
ускорить одобрение Концепции Государственной экономической программы
развития легкового автомобилестроения на период до 2020 года и дальнейшее
принятие Программы, а также решение вопроса об утилизационном сборе на
транспортные средства.
Безусловно, важную роль в экономике области играют предприятия
оборонно-промышленного комплекса – это прежде всего КП «НПК «Искра» и
ЗГП «Радиоприбор». Как и для многих предприятий этой сферы для
запорожских заводов были характерны отсутствие низкий уровень заказов со
стороны оборонного ведомства, как следствие – отсутствие оборотных средств,
наличие бюджетных и зарплатных задолженностей. В прошлом году принят
Закон Украины «О некоторых вопросах задолженности предприятий обороннопромышленного
комплекса-участников
Государственного
концерна
"Укроборонпром" и обеспечении их устойчивого развития», согласно которому
подлежит списанию задолженность таких предприятий на дату публикации
Закона перед социальными фондами, за природный газ, электрическую и
тепловую энергию и др.. Однако вследствие отсутствия законодательно
установленного механизма реализации Закона задолженности предприятий не
списаны.
Из приведенных данных видно. что промышленный сектор экономики
нуждается в поддержке со стороны государства, особенно эта потребность
проявилась в период рецессии производства. Актуальным является воссоздание
Министерства промышленной политики Украины, которое должно взять на
себя координирующую роль в этом вопросе. В тоже время задачей
региональных органов является всесторонняя поддержка и разработка
предложений для реализации на центральном уровне мер по стабилизации
производства и развитию продуктивных сил государства.
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СЕКЦІЯ 4. Гроші, фінанси і кредит
Бауман О.С.
аспірант,
ДННУ “Академія Фінансового Управління”, м. Київ
МАКРОПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
Фінансова криза, яка своїм впливом виявила і показала всі слабкі сторони
світової економіки, підкреслила важливість комплексного підходу до всієї
фінансової системи в цілому, замість того, щоб зосереджуватися тільки на
одному фінансовому інституті.
Протягом багатьох років, до кризи, органи нагляду і регулювання були
зосереджені на мікропруденційному регулюванні, тобто концентрації уваги на
окремих фінансових інститутах і не стежили за макро-системними ризиками на
світовому фінансовому ринку. Передбачалося, якщо забезпечити фінансову
стабільність і безпеку окремих фінансових установ, то за рахунок цього
системна стабільність забезпечиться сама по собі. Але недавня фінансова криза
показала, що це не так. Фінансова стабільність багатьох країн, в тому числі і
країн СНД, не була належним чином забезпечена через грошово-кредитну
політику Центральних Банків, а також інші контролюючі органи, відповідальні
за мікропруденційне регулювання фінансового сектору.
В останнє десятиліття забезпечення та підтримка фінансової стабільності
стала однією з важливіших функцій центральних банків та інших органів
державної влади. Західні науковці Аллен і Вуд визначають фінансову
стабільність, як противагу процесу фінансової нестабільності, коли
домогосподарство, компанія або уряд країни стикається з фінансовими
труднощами, які означають, що його доступ до грошей різко і несподівано
зменшується, так, що воно повинне скоротити свої витрати, або те, що може
бути описано як фінансова криза [1, с.152].
Фінансову стабільність і стійкість фінансової системи можна
контролювати і аналізувати за допомогою показників фінансової стійкості. Їх
розробив Міжнародний Валютний Фонд і до 2001 року вони називалися
«макропруденційні індикатори». Показники фінансової стійкості є
статистичними показниками і використовуються для моніторингу фінансового
стану і стійкості фінансового сектора країни. Розвиток цих експериментальних
показників в даний час координується Міжнародним Валютним Фондом, за
підтримки Світового Банку, Банку Міжнародних Розрахунків, Організації
Економічного Співробітництва і Розвитку, Європейського Центрального Банку,
а також держав-членів МВФ у всіх географічних областях.
Показники фінансової стійкості включають 39 показників, що
складаються з агрегованих даних окремих установ. Вони розраховуються і
поширюються з метою підтримки макропруденційного аналізу. Це моніторинг і
оцінка сильних і слабких фінансових систем з метою підвищення фінансової
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стабільності, а також обмеження ймовірності виходу з ладу фінансової системи.
Ці показники були розроблені до недавньої фінансової кризи, і вони не були
використані в якості основи для створення і проведення узгодженої політики
макропруденційного регулювання. У свою чергу, фінансова криза висвітила
відсутність аналітичних структур, які змогли б допомогти передбачити і
впоратися з глобальним нарощуванням фінансових диспропорцій. У той
момент мало місце фундаментального нерозуміння загальносистемних ризиків і
необхідності в проведенні макропруденційного регулювання і нагляду [2, с.7].
Термін «макропруденційний» був вперше використаний в 1979 році.
Після чого, більше десятиліття він мало де застосовувався та фігурував.
Наступна поява терміна була в 2000-х роках, також він став набагато
поширенішим в умовах фінансової кризи, а макропруденційний підхід до
регулювання фінансової системи став викликати дуже великий інтерес у
наукових дослідників. Метою макропруденційного підходу до регулювання
фінансової системи, є обмеження ризику епізодів фінансових утруднень зі
значними втратами в умовах реального виробництва для економіки в цілому. У
той же час, при мікропруденційному підході обмежується ризик епізодів
фінансових потрясінь в окремих установах, незалежно від їх впливу на
економіку в цілому [2, с.13].
Макропруденційне регулювання фінансової системи має два аспекти, що
ведуть до різних наслідків. Один з них - це розвиток ризику з плином часу, з
особливим посиланням на фінансовий цикл, відомий як «проциклічність»
фінансової системи і другий - поширення ризику в рамках фінансової системи.
Проциклічність нав'язує необхідність формування та нарощування буфера в
добрий час, який може бути використаний і виступити в якості стабілізатора в
період кризи.
Отже, мікропруденційного підходу до регулювання фінансової системи,
як єдиного підходу, виявилося недостатньо до, а також у період кризи. Одним з
основних інструментів мікропруденційного регулювання є вимоги до
відповідності та достатності капіталу окремих фінансових установ, таких як
банки або страхові компанії. У спробі зробити себе безпечніше, банки та інші
фінансові посередники можуть вести себе таким чином, що підірвуть
колективну систему. Це може викликати системний ризик або погіршити його
теперішній стан, що, власне, і було в період фінансової кризи [3, с.42].
Таким чином, політика макропруденційного регулювання повинна бути
включена до всієї економічної політики, так як вона виступає одним із
головних альтернативних інструментів у забезпеченні фінансової стабільності.
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СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК, ЯК ОЗНАКА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З переходом до ринкової економіки, Україна конституційно проголосила
себе соціальною державою, яка повинна забезпечувати збереження необхідних
стандартів рівня та якості життя населення, а в разі настання соціального
ризику, забезпечити підтримку при частковій, повній або тимчасовій втраті
працездатності. Саме держава є тим суб‘єктом, що виконує соціальні функції
по відношенню до суспільства. Система соціальних ризиків динамічно
змінюється залежно від розвитку держави.
При виникненні соціальних ризиків є можливість втрати доходу або
заробітку через законодавчо визначені об‘єктивні соціальні причини, що
спричиняють матеріальну незахищеність громадян [1].
Соціальний ризик – це вірогідність настання матеріальної
незабезпеченості особи внаслідок відсутності заробітку з об'єктивних
соціально-значимих причин, та у зв'язку з додатковими видатками щодо
утримання дітей чи інших членів, а також щодо задоволення потреб у медичних
чи соціальних послугах [2].
Правова природа соціального ризику зумовлює особливу природу права
соціального забезпечення та визначає функції: попередження можливих
матеріальних негараздів особи або надання допомоги особі чи членам її сім'ї,
які перебувають у особливому матеріальному чи соціальному становищі.
Соціальний ризик це закріплена законодавством та визнана суспільством
соціально-значимою обставина об'єктивного характеру, з настанням якої
громадяни (члени їх сімей) можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до
існування чи потребують додаткового матеріального забезпечення та не можуть
самостійно її уникнути [3].
За критерієм організаційно-правової форми соціального забезпечення
соціальні ризики класифікують, як: страхові, такі, що забезпечуються в рамках
системи соціального (державного та недержавного) страхування та нестрахові –
забезпечуються за програмою соціальної державної підтримки.
За характером виділяють основні соціальні ризики: непрацездатність;
безробіття (часткове безробіття); втрата годувальника; малозабезпеченість [3].
Зміст та вид непрацездатності визначається законодавчо закріпленими
обставинами, які зумовлюють її настання та може бути наслідком різних за
природою юридичних фактів: загально соціальних, професійних, публічних, і т.
ін.. Під безробіттям розуміють втрату працездатною особою працездатного віку
роботи з об'єктивних чи суб'єктивних причин, яка призвела до втрати заробітної
плати або інших, передбачених законодавством доходів [3].
Закон ―Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття‖ вперше на законодавчому рівні закріпив часткове
безробіття як соціальний ризик та передбачив систему соціального
забезпечення від нього [4].
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Втрата годувальника непрацездатними членами сім'ї, які перебували на
його утриманні, є підставою для призначення пенсії в разі втрати годувальника
чи щомісячних страхових виплат у випадку смерті годувальника від нещасного
випадку на виробництві чи професійного захворювання. Ринкова
трансформація економічних відносин спричинила появу якісно нового
соціального ризику, при настанні якого громадяни потребують підтримки
суспільства, – малозабезпеченості. Малозабезпеченість як соціальний ризик
визначає неспроможність особи чи сім'ї з огляду на об'єктивні чинники
забезпечити власний дохід на рівні прожиткового рівня в державі.
Малозабезпеченість є нестраховим соціальним ризиком та забезпечується в
системі державної соціальної підтримки [3].
Основними ознаками, що характеризують соціальні ризики є:
– об‘єктивність настання та неможливість самостійного усунення;
– порушують соціальну забезпеченість громадян;
– обов‘язкове закріплення законодавством обставини, внаслідок настання
яких особа може розраховувати на підтримку держави;
– неминучість настання.
Правова природа соціального ризику зумовлює особливу природу права
соціального забезпечення та визначає функції: попередження можливих
матеріальних негараздів особи або надання допомоги особі чи членам її сім‘ї,
які перебувають у особливому матеріальному чи соціальному становищі [3].
Зниження або запобігання негативного впливу соціальних ризиків на осіб,
які через незалежні від них життєві обставини не мають достатніх засобів до
існування досягається наданням матеріальної допомоги, через перерозподіл
національного доходу [5, 6, 7].
Таким чином, соціальний ризик, пов‘язаний із втратою або зниженням
заробітку чи зумовлений підвищенням витрат із соціально значущих причин
можна вважати основною ознакою соціального страхування.
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Комерційні банки, як і інші суб‘єкти господарських відносин, для
забезпечення своєї комерційної й господарської діяльності повинні мати у
своєму розпорядженні певну суму грошових коштів, тобто ресурсів. Дані
показують, що ресурси банку в основному формуються за рахунок залучених
коштів, що становлять близько 80-90% від загального обсягу ресурсів, а це в
цілому відповідає світовій банківській практиці.
Залучений капітал банку – це грошові кошти юридичних та фізичних
осіб, залучені банком або вклади. Операції, пов‘язані з таким залученням
називаються депозитними, відповідно вклади – депозитами [2, с.9]. Розрізняють
наступні види депозитів: кошти до запитання фізичних осіб та суб‘єктів
господарювання та строкові кошти фізичних осіб та суб‘єктів господарювання.
Найбільш розповсюдженим видом депозитів є вклади до запитання, а
відносно відсотків, що нараховуються, вони є найбільш дешевим видом
залучених ресурсів. Для власників таких рахунків такий вид депозиту є
найбільш привабливим і дуже ліквідним, а їх сумарні стабільні залишки на
поточних рахунках дають банкам змогу користуватися ними з вигодою для
себе. Стимулюючи приріст вкладів до запитання, банки підвищують якість
обслуговування клієнтів і пропонують їм додаткові послуги. Власники рахунків
сплачують банку комісійні за користування рахунками. Банк, у свою чергу, за
користування коштами клієнтів може сплачувати їм деякий процент. За
коштами до запитання банку потрібно створювати значні резерви і тримати їх
на відповідних рахунках у центральному банку.
Розглянемо динаміку депозитів до запитання у розрізі фізичних осіб та
суб‘єктів господарювання станом на 1 січня 2006 – 2012рр. на рис.1.

Рис. 1. Динаміка депозитів до запитання фізичних осіб та суб‘єктів
господарювання станом на 1 січня 2006 – 2012рр. [1]
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Як бачимо на рис. 1. в загальному у складі депозитів до запитання станом
на 1 січня 2012 року кошти суб‘єктів господарювання переважають над
коштами фізичних осіб на 38,5%. Це пояснюється тим, що для власників таких
рахунків, такий вид депозиту є найбільш привабливим і дуже ліквідним. А
відносно відсотків, що нараховуються – це є найбільш дешевий вид залучених
ресурсів.
Строкові депозити — це грошові ресурси, які розміщуються їх
власниками у банку для зберігання та зараховуються на відповідні депозитні
рахунки на визначений термін з виплатою обумовлених відсотків [4].
У зв‘язку з невеликою кількістю банківських операцій, пов‘язаних з
обслуговуванням строкового депозиту, при його залученні банк несе мінімальні
операційні витрати в порівнянні з іншими видами вкладів.
Банки зацікавлені у залученні коштів на строкові вклади, оскільки вони
мають в основному стабільний та довгостроковий характер. Це дає змогу банку
здійснювати планування розмірів залучених коштів, оптимально їх
використовувати і збільшити банківські доходи. Однак ці ресурси є найбільш
дорогими завдяки високому депозитному відсотку [3, с.106].

Рис. 2. Динаміка строкових депозитів фізичних осіб та суб‘єктів
господарювання станом на 1 січня 2006 – 2012 рр. [1]
На рис. 2. зображено динаміку строкових депозитів фізичних осіб та
суб‘єктів господарювання станом на 1 січня 2006 – 2012рр. Як бачимо, за
досліджуваний період спостерігається тенденція до збільшення строкових
депозитів як фізичних осіб так і суб‘єктів господарювання. Однак, станом на 1
січня 2012 року строкові депозити фізичних осіб переважають над коштами
суб‘єктів господарювання у 3 рази. Перевагою такого виду депозиту є
встановлення більш високої в порівнянні з депозитами до запитання відсоткової
ставки а також можливість варіювати з термінами сплати відсотків, що є
важливим моментом для населення.
Залучений банківський капітал є основним джерелом формування
ресурсів банківської установи, оскільки більшість банківських операцій
здійснюється саме за рахунок залученого капіталу.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО СИСТЕМИ
СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ
Банківська система в більшій мірі, ніж економіка в цілому, схильна до
кризових явищ, які можуть торкатися не тільки фінансово-нестійких банків, але
і самих клієнтів, що мають тісні взаємини з цими банками.
Істотної шкоди стабільній роботі кредитних організацій завдає вилучення
вкладів фізичними особами. Цей процес може носити стихійний характер і
охопити велику кількість банків, викликати зупинку розрахункових операцій,
заморозити надання кредитів, необхідних для нормального функціонування
підприємств, і в кінцевому результаті призвести до спаду економічної
активності. Витрати, пов'язані з відновленням платоспроможності, несумірні з
втратою довіри до кредитних інститутів з боку приватних вкладників [4, c.40].
Система страхування вкладів дозволяє уникнути раптового і масового
вилучення вкладів у випадку несприятливої економічної кон'юнктури чи
банкрутства та зберегти довіру приватних вкладників до комерційних банків.
Система страхування вкладів – це комплекс заходів, спрямованих на
захист вкладів, які забезпечують їх гарантоване повернення в повному обсязі
(або частково) у разі банкрутства кредитної установи.
Для того щоб система страхування вкладів була ефективною, необхідно,
щоб населення і суспільство було поінформоване про її вигоди і обмеження. На
наш погляд, характеристики системи страхування депозитів повинні
доводитися до відома громадськості на регулярній основі для підтримки і
зміцнення громадського спокою [3, c.15].
Чинним законодавством України визначені основні напрямки державної
політики з питань своєчасного виявлення, попередження і нейтралізації
зовнішніх та внутрішніх загроз в економічній сфері. Ними, зокрема,
передбачається забезпечення захисту інтересів вкладників та фінансового
ринку країни [2, c.1].
Основні цілі програми страховика депозитів з інформування населення
полягають в реалізації поставлених перед ним завдань державної політики та
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підвищенні ефективності системи страхування депозитів через поширення
знань в суспільстві з метою зміцнення стабільності фінансової системи.
Завдання програми з інформування громадськості повинні бути чітко
сформульовані, і відповідати завданням політики держави та мандату
страховика депозитів [1, c.236].
Таким чином, на наш погляд, до основних рекомендацій щодо
інформування громадськості з приводу системи гарантування вкладів, слід
віднести:
1. Страховики депозитів повинні формувати довіру у вкладників і
зацікавлених сторін.
2. Страховики депозитів повинні чітко визначити цільові аудиторії –
групи і підгрупи.
3. Інформація, яка може впливати на заощадження вкладників, повинна
бути інтегрована в програму інформування населення.
4. Страховик депозитів повинен використовувати широкий набір
інструментів і каналів інформаційного впливу для забезпечення того, що його
інформація буде доведена до цільової аудиторії.
5. Страховик депозитів повинен передбачати в своєму бюджеті виділення
коштів на те, щоб забезпечувати досягнення і підтримання бажаного рівня
інформованості цільових аудиторій про страхування депозитів.
6. Страховик депозитів повинен розглянути доцільність використання
стороннього досвіду в галузі зв'язків з громадськістю та брендингу для
доповнення свого власного досвіду та максимізації ефективності програми
інформування суспільства.
7. Для страховика депозитів ефективною практикою є проведення
регулярної незалежної оцінки рівнів інформованості населення.
8. У період переходу від необмеженої гарантії до системи з обмеженим
розміром страхового відшкодування, діяльність з інформування населення слід
починати якомога раніше.
9. Страховик депозитів повинен заздалегідь розробити програму
управління кризовими ситуаціями та інформування громадськості з тим, щоб
бути готовим до потенційних криз.
10. Страховик депозитів повинен на підставі норм законодавства
вимагати від інститутів, які беруть участь в системі, поширювати інформацію
про страхування депозитів та вибудувати стратегічне партнерство в області
здійснення програм з інформування громадськості з іншими учасниками даної
системи для забезпечення узгодженості поширюваної інформації.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ БАНКІВСЬКОГО
КАПІТАЛУ
В умовах посткризового періоду розвитку банківської системи України
все більш актуальними стають нові підходи до розроблення ресурсної політики
банків, зокрема заходи, спрямовані на ефективне управління капіталом банків
та оцінювання його обсягу. Необхідність забезпечення достатності капіталу
банку зумовлює об‘єктивну потребу в осмисленні його сутності як економічної
категорії, оскільки теоретичне обґрунтування значною мірою впливає на
ефективність його формування та використання в практичній діяльності банків.
На теперішній час не існує однозначного тлумачення поняття
«банківський капітал», що на пряму залежить від розбіжностей у поглядах на
сутність терміну «капітал».
Представники практично всіх економічних шкіл, зокрема таких, як
меркантилізм, школи фізіократів, класичної школи політичної економії,
марксистської економічної школи, неокласичної економічної школи та інших,
зробили неоціненний вклад в економічну науку в цілому й безпосередньо в
розуміння сутності категорії «капітал».
Водночас визначення науковців, зазначених економічних шкіл,
доповнюють одне одного і надають можливість найбільш повно уявити
сутність категорії «капітал». Капітал, як будь-яка економічна категорія, має
свій речовий зміст і суспільну форму. У їх діалектичній єдності і розкривається
глибинний зміст цієї категорії.
Найбільш детальне визначення капіталу, на нашу думку, надає
«Енциклопедії банківської справи України», де капітал розглядається з двох
боків: по-перше, капітал виступає як сума грошей, коштів, сукупність ресурсів,
які використовуються у підприємництві; накопичені матеріальні ресурси і
цінності; по-друге, капітал визначається як економічна категорія, яка виражає
історично обумовлені суспільно-виробничі відносини; як вартість, що в
результаті використання найманої робочої сили приносить додаткову вартість і
зовнішньо виступає як така, яка самозростає [3].
Складність і багатогранність категорії «капітал» значно вплинули на
трактування сутності поняття «банківський капітал». Сучасні погляди вчених
на визначення категорії «банківський капітал» базуються на двох підходах.
Перший підхід полягає у тому, що банківський капітал – це частина ресурсної
бази банку, виражена в грошовій формі, тобто сукупність грошових коштів: як
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власних, так і залучених та запозичених, якими оперують банки в процесі своєї
діяльності. Другий підхід полягає в тому, що банківський капітал – це лише
власні кошти акціонерів банку, які належать їм на правах власності. В
«Енциклопедії банківської справи України» поняття «банківський капітал»
розглядається як сукупність різних видів грошових капіталів, коштів, які банк
використовує у вигляді банківських ресурсів для забезпечення своєї діяльності,
здійснення різноманітних банківських операцій та отримання прибутку [3].
У посткризовий період, коли на заміну бажанню банків отримати
максимальний прибутку на перший план виходить утримання позиції стабільно
діючої та платоспроможної банківської установи, пріоритетним є оцінка
сутності вказаного поняття з точки зору буфера, який забезпечує поглинання
збитків та підтримання ліквідності установ. В контексті вказаного підходу
«банківський капітал» розглядає Бобиль В.: «Капітал банку – це економічна
ресурсна складова, за якою можна оцінити дотримання ринкової дисципліни,
економічної стабільності, покриття відкритих ризикових позицій, вартість
кредитної установи та її конкурентоспроможність на фінансовому ринку» [2].
Основою формування капіталу банку, фундаментом його діяльності,
запорукою стабільності та надійності є власний капітал як один із базових
елементів, який сформований за рахунок коштів його власників. Водночас
власний капітал банку розглядається як основна ресурсна та пріоритетна
складова у визначенні поняття банківський капітал і з точки зору поглинання
збитків та підвищення довіри клієнтів до банку. Власний капітал банку має
першорядне значення в забезпеченні фінансової стійкості, міцності й надійності
банку.
У процесі аналізу фінансової стійкості банку як економічного агента на
фінансовому ринку, регулювання його діяльності та запобігання втраті ним
капіталу через ризики, притаманні банківській діяльності, Національний банк
України відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів та
стандартів використовує поняття «регулятивний капітал».
Регулятивний капітал як сукупність різноманітних балансових статей, що
характеризують ризики банківської діяльності, дає реальну оцінку розміру
власного капіталу банку, орієнтовану на можливі втрати за ризиковими
операціями банку. Саме це й зумовлює використання регулятивного капіталу
для розрахунку економічних нормативів, показників ефективності діяльності,
оцінювання стабільності та надійності банків.
Отже, за результатами дослідження виокремлено найбільш повне
визначення поняття «капітал», як первинної категорії дефініції «банківський
капітал». Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що з позиції
економічної думки потребує вдосконалення трактування «банківського
капіталу» з урахуванням його особливостей, у тому числі як буфера покриття
ризиків та поглинання збитків, що в умовах сучасних тенденцій розвитку
світової економіки є важливим акцентом для забезпечення надійного та
ефективного функціонування банківської установи. На наш погляд, банківський
капітал – це частина банківських ресурсів, яка використовується у процесі
здійснення банківської діяльності з метою отримання прибутку та виступає
174

основною категорією, що здатна нівелювати ризики, на які наражається банк у
процесі виконання своїх функцій. Також, проведений аналіз засвідчив, що на
теперішній час саме регулятивний капітал відображає вплив ризикових
операцій на власний капітал банку та відповідно до чинного законодавства є
найважливішим показником діяльності банківської установи.
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ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В
УКРАЇНІ
Забезпечення сталого екологічного розвитку є завданням екологічної
політики, яке під силу державі як головному її суб‘єкту. Метою екологічної
політики в Україні на сучасному етапі має стати збалансування запитів людини,
можливостей природи та технологій виробництва шляхом планомірного
формування навколишнього середовища, якість якого забезпечила б
можливість сталого розвитку суспільства. Головні принципи екологічної
політики України викладені в Законі України ―Про охорону навколишнього
природного середовища‖ [2].
В Україні, як і в інших країнах, застосовується система методів
управління природоохоронною діяльністю, що включає адміністративні,
економічні та ринкові методи. У свою чергу, адміністративні методи
базуються на використанні заборон і дозволів, що встановлюються
законодавством. Важелями цих методів є адміністративна і кримінальна
відповідальність. При цьому важливе значення має державний контроль за
охороною навколишнього природного середовища. Крім контролю з боку
спеціальних державних органів, наприклад, контроль за якістю води у сфері
питного водопостачання здійснюють громадські інспектори відповідно до
Закону України ―Про охорону навколишнього природного середовища‖.
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На відміну від адміністративних, економічні механізми екологічної
політики є відносно новими в Україні і пов‘язані з впровадженням ринкових
відносин. Вони є гнучким і ефективним інструментом в руках держави при
виборі оптимальних схем включення природоохоронних вимог до складного,
багатоскладового, часто суперечного господарського механізму країни та
повинні відігравати і відіграють важливу роль у формуванні і здійсненні
екологічної політики на всіх рівнях управління – від загальнонаціонального до
місцевого.
Концепція платного природокористування як складова частина
економічного механізму в загальному вигляді включає собою організацію
розробки і впровадження відповідних нормативів плати як окремої складової
платежів за спеціальне використання природних ресурсів, плати за погіршення
якості природних ресурсів і плати, спрямованої на економічне заохочення до
здійснення комплексу необхідних природоохоронних заходів, наприклад, на
застосування зворотного водокористування.
Ринкові механізми екологічної політики відкривають перед виробниками і
споживачами реальну картину можливих наслідків, даючи таким чином
стимули для здійснення природоохоронної діяльності.
На сьогодні прийнято виділяти наступні економічні стимули в управлінні
природоохоронною діяльністю: плата за забруднення навколишнього
природного середовища; збори за спеціальне використання природних ресурсів;
податки за забруднення навколишнього природного середовища; екологічне
страхування; субсидії.
Існуючий в Україні економічний механізм екологічного управління
здебільшого оперує групою таких регуляторів екологічної поведінки
товаровиробників, які змушують їх обмежувати свою природоруйнівну
діяльність згідно вимог нормативних актів, постанов і законів. Однак явна
спрямованість вітчизняного економічного механізму екологічного регулювання
на пріоритет методу «батога» стосовно природокористувачів, які працюють у
нинішніх складних економічних і соціальних умовах, аж ніяк не стимулює їхню
зацікавленість у дотриманні екологічних норм та зниженні техногенних
навантажень на природу.
Такий механізм не спонукає їх до використання екологічно безпечних
способів господарювання, зупиняє природоохоронну діяльність, обмежує
впровадження інноваційних екологоорієнтованих технологій, що спричиняє
погіршення якості довкілля. Отже, виявляється не конструктивність
економічного інструментарію існуючого механізму, який не здатний заохотити
суб‘єктів господарювання задля досягнення екологічних цілей і створити
необхідні фінансові умови для реалізації природоохоронних заходів [3, с. 53].
Удосконалення діючого економічного механізму природокористування і
природоохоронної діяльності та формування стабільних джерел фінансування
природоохоронних заходів в умовах переходу до ринкових відносин має стати
органічною складовою системи управління і регулювання економіки,
стимулювати охорону і відтворення природно-ресурсного потенціалу країни
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шляхом створення відповідних економічних умов (інвестиційних, податкових,
кредитних тощо).
Одним із можливих шляхів залучення фінансових ресурсів для реалізації
природоохоронних програм з отримання кредитів через банківські установи.
Зокрема, кредитування може стати одним із основних джерел ресурсної бази
створеного в Україні спеціалізованого екологічного банку, що є досить
актуально. Але у зв‘язку із цим потрібно прийняти окремий закон про нього,
який повинен бути законом прямої дії. У ньому потрібно викласти особливий
статус такого банку, специфіку формування його ресурсної бази, основи
фінансування й кредитування ним природоохоронних заходів, його
контролюючі функції.
Створення банку екології, що само по собі є фінансовою інновацією,
перспективним фінансово-економічним важелем реалізації державної
екологічної політики, досить швидко викличе позитивні зміни у справі охорони
навколишнього середовища.
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ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СУЩНОСТЬ,
ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Необходимость преодоления негативных последствий мирового
финансового кризиса, макроэкономическая нестабильность в мировой
экономике и в Украине требуют активизации деятельности банковских
институтов путем рефинансирования и увеличения объемов кредитования
реального сектора экономики. Следует отметить, что кредитование для банков
остается основным источником доходов, и, соответственно, оно генерирует и
повышенный риск от такой деятельности. Поэтому в сложившихся условиях
проблема эффективного менеджмента кредитного риска приобрела особое
значение, так как его минимизация и, соответственно, снижение возможных
потерь банка по ссудным операциям, создает необходимые условия для
поддержания стабильности и появления предпосылок для роста экономики в
стране. Важнейшим показателем, характеризующим обеспеченность активных
операций, является ликвидность ссудного обеспечения. Без анализа
ликвидности нельзя объективно оценить кредитный риск, принять решение о
величине залогового дисконта, залоговой стоимости и обеспеченности
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кредитной операции. Соблюдение «принципа ликвидности» заключается в том,
что имущество, предоставляемое в обеспечение, должно быть ликвидным –
только в таком случае оно может служить защитой для банка от кредитных
потерь[1]. Отсутствие ликвидности означает отсутствие спроса на данное
имущество, а значит сложности с его реализацией и возмещением за счет этого
потерь по ссуде. Низколиквидное или неликвидное имущество не может
выполнять обеспечительной функции залога, во сколько бы ни оценили его
стоимость. Несмотря на значительное внимание ученых и практиков к оценке
ликвидности ценных бумаг и фондовому рынку, которому посвящено огромное
количество научных, методических и практических работ, вопросы теории,
понятийного аппарата, методологии оценки ликвидности имущества в
материальной форме исследованы недостаточно. Следует отметить, что
подходы к оценке ликвидности ценных бумаг и имуществу в материальной
форме существенно отличаются. Какова ликвидность заложенного имущества,
как ее измерить, сравнить ликвидность различных видов имущества, когда речь
идет о сотнях или тысячах единиц квартир, домов, земельных участков,
оборудования, автотранспорта, находящихся в залоге у банка - получить такую
информацию в оперативном режиме, при существующих взглядах на ссудное
обеспечение невозможно.
В процессе работы над темой нами изучены работы представителей
отечественной и зарубежной науки: В. Рослова, М. Федотовой, Д. Фомина, О.
Щербаковой, И. Бланка, В. Галасюка, Е. Яськевича, Ю. Козыря и других,
рекомендации Ассоциации Российских банков (АРБ), Украинского общества
оценщиков (УОО), нормативные акты НБУ. В этих работах отчасти
затрагивались и вопросы сущности и оценки ликвидности.
Дефиниция «ликвидность» в экономической литературе трактуется
весьма «субъективно». В имеющихся определениях в экономической
литературе единства взглядов на ее сущность отсутствует. По данному вопросу
существует общее понятийное направление, заключающееся в том, что под
ликвидностью подразумевается возможность перехода актива из материальной,
в денежную форму. Измерителем ликвидности является срок реализации[2]. В
энциклопедии банковского дела выделены три аспекта ликвидности: срок
реализации, издержки реализации и способность быть обеспечением кредита
[3]. Гипотеза нашего исследования данного вопроса заключается в том, что
полезность, срок экспозиции и рыночная стоимость - это связанные между
собой категории, непосредственно характеризующие ликвидность имущества
(актива)[4]. Ликвидность это качественная характеристика актива, которая
может быть измерена количественными и качественными параметрами.
Ликвидность - способность актива (совокупность полезностей) быть
проданным в течение определенного срока экспозиции по рыночной стоимости.
Ликвидность характеризуется и может быть измерима тремя параметрами:
полезностью имущества (актива), средним сроком экспозиции, среднерыночной
ценой. Уровни ликвидности: высокий, ликвидный, средний, низкий,
неликвидный.
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Учитывая важность и актуальность выявленной проблемы, нами
предложена модель нечеткой квалиметрической оценки полезности имущества,
связывающая срок экспозиции и цены [3]. Уровень ликвидности актива
предполагается присваивать в зависимости от значения интегрального
коэффициента полезности, рассчитываемого по модели. На основании
регулярно анализируемых данных об активности рынков соответствующих
сегментов недвижимости или других активов модельно рассчитываются
коэффициенты полезности и соответствующие им сроки экспозиции, которые
группируются в диапазоны соответствия коэффициентов срокам.
Разработан классификатор ликвидности. Групповая классификация
ликвидности включает в себя: ликвидность в группе однородных объектов;
ликвидность группы или объекта в ней по отношению к эталону, денежным
средствам; ликвидность объекта в одной группе по отношению к другим
группам или объектом в них; ликвидность различных групп по отношению к
эталону.
Данная концепция является составной частью исследования по
комплексной разработке системы и методик по оценке учету и управлению
залоговым портфелем коммерческого банка, целью которой является
разработка новых адекватных показателей, характеризующих активы заемщика
как обеспечение, и позволяет на их основе проводить комплексный анализ
залогового портфеля [1].
Литература
1. Гагауз В.Н. Сущность и роль залога в системе кредитного менеджмента //Науковий
вісник ғ18 (119) 2011.
2. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации /. М.А. Федотова, В.Ю.
Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанова. - М.:Финансы и статистика, 2008.-384с.: ил.
3. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В.
Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України :
Знання, 2011. – 504 с. – (Інституційні засади розвитку банківської системи України).
4. Гагауз В.Н. Оценка ликвидности обеспечения банковских ссуд //Науковий вісник
ғ18 (119) 2010 – с. 21-35

Гончар Є.П.
Київський фінансово-економічний коледж
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ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Суттєвим внутрішнім джерелом інвестицій у будь-якій країні є
заощадження дрібних потенційних інвесторів, а найбільш поширеним та
привабливим механізмом їх залучення до різних ланок економіки виступає
спільне інвестування як об'єднання коштів багатьох суб'єктів з метою їх
розміщення у цінні папери, що є предметом діяльності спеціальних
підприємницьких структур - інститутів спільного інвестувань[1, с.10].
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Питання щодо значення інститутів спільного інвестування, особливостей
діяльності, тенденції та проблеми розвитку, опрацьовані у дослідженнях
багатьох вітчизняних науковців, зокрема: В.А. Вергун, О.І. Ступницький, В.М.
Коверда, Т.В. Волковинська. Однак, актуальним залишається дослідження
основних тенденцій розвитку українського ринку спільного інвестування,
зважаючи на зміни у світовій економіці та економіці України.
Спільне інвестування реалізується через інститути спільного
інвестування (далі - ІСІ). ІСІ - це інвестиційні фонди, в яких акумулюються
кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у
цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість [2].
Відповідно до даних Української асоціації інвестиційного бізнесу [2], за
підсумками першого півріччя 2011 року на українському ринку спільного
інвестування працювало 1178 інвестиційних фондів. При цьому найбільша їх
частка ( 71,77%) зосереджена у м. Київ та Київській області. Активи ІСІ за 6
місяців збільшились на 92443,94 млн. грн. до суми 115110,53 млн. грн. Загалом
за період 2005-2010 рр. вартість активів ІСІ зросла на 106187,98 млн. грн., або у
більш як 55 раз. Порівняно з депозитами у банках, що зросли у 2010 році на
26,4%, інвестиційні фонди також показали випередження: якщо частка
депозитів у ВВП зросла на 5,5%, то активів ІСІ - на 9,3%. За даними 2010 року
частка банківських депозитів у ВВП становила 37,84%, а частка активів ІСІ 9,88%. Однак, як і раніше, обсяг банківських вкладень громадян та організацій
в Україні суттєво перевищує вартість активів ІСІ. Основними інвесторами
інвестиційних фондів є вітчизняні юридичні особи (82% усіх активів), а також
іноземні (14,8% усіх активів). Фізичні особи практично не вкладають свої
заощадження у інвестиційні фонди, що в основному пов'язано з низьким рівнем
поінформованості та обізнаності населення у цих питаннях. У 2009-2010 рр. усі
інвестиційні фонди змогли забезпечити собі дохідність. Так, за 2010 року
відкриті ІСІ принесли +12.7%, інтервальні - +14.8%, закриті невенчурні +32.5%. Останні, таким чином, за середньою номінальною доходністю
випередили вклади у золоті (+32.3%), яке на тлі нестабільності на світових
ринках та здешевлення долара США було серед найзатребуваніших активів
даного року. Венчурні фонди показали у середньому доходність на рівні 61.9%
із традиційно дуже широким діапазоном результатів окремих фондів. (від -98%
до понад +4 800%). Однак, вже у першому півріччі 2011 року всі, без вийнятку
ІСІ були збитковими: закриті (не венчурні) — 4,9%, інтервальні — 8,7%,
відкриті —9,4%. Прибутковими були всього 7 із 38 відкритих, 4 із 40
інтервальних, 40 із 145 закритих ІСІ. Така ситуація пов'язана з падінням
фондових індексів в Україні та світі. Зниження ПФТС (-8,21%) та УБ (-5,39%)
відбулося не лише у зв'язку із загальним негативом, який панував на всіх
міжнародних ринках, а і внутрішнім несприятливим інформаційним тлом, що в
результаті викликало невпевненість у інвесторів.
Отже, спільне інвестування - це нова для українського інвестора
можливість вкладення своїх заощаджень з метою їхнього примноження. Рівень
дохідності інвестиційних фондів напряму залежить від рівня розвитку
фондового ринку та наявних тенденцій на ньому. Розвиток ринку спільного
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інвестування є надзвичайно важливим для економіки України та не менш
перспективним. Так, до кризи, зокрема у 2007 році ІСІ були найбільш
дохідними способами інвестування і приносили середній дохід 50-100% за рік.
Тому на сьогодні основним завданням розвитку ринку спільного інвестування
є:
1) Зі сторони органів державної влади - забезпечення політичної та
економічної стабільності, нормативно-правове забезпечення розвитку ринку
інвестицій, розвиток фондового ринку, правовий захист інвесторів.
2) Зі сторони ІСІ - інформаційне забезпечення населення та юридичних
осіб як резидентів так і нерезидентів, щодо можливостей вкладення у
інвестиційні фонди, умов та гарантій.
3) Зі сторони юридичних та фізичних осіб-інвесторів - довіра та
вкладення своїх заощаджень у інвестиційні фонди на вигідних умовах.
Позитивним є і те, що останнім часом відбулося значне зниження
відсоткових ставок за депозитами у банках - це стимулюватиме фізичних та
юридичних осіб до пошуку альтернативних, більш вигідних способів
примноження капіталу. Тоді ринок спільного інвестування має всі шанси
зайняти позицію головного інструмента інвестування тимчасово вільних
коштів.
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Білоцерківський інститут економіки та управління
ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІЗУ КРЕДИТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ПОЗИЧАЛЬНИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО
РИЗИКУ БАНКУ
Кредити є одним з найбільш прибуткових банківських активів і
формують, як правило, найбільшу частину доходів банку. Проте, поряд із
високою дохідністю спостерігається і висока ризикованість їх неповернення,
причиною якої є недосконалий механізм оцінки кредитних можливостей
позичальника. Для банківської установи якісна та чітка оцінка
кредитоспроможності позичальника забезпечує фінансову стабільність, а в
масштабі країни – від неї залежить не тільки добробут населення, але і, в
певній мірі, стабільність грошової одиниці [1].
Методики аналізу і система показників кредитоспроможності
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потенційного позичальника, що використовуються комерційними банками,
досить різноманітні. Але всі вони спираються на певну систему фінансових
коефіцієнтів – це коефіцієнти ліквідності, ділової активності, фінансової
стійкості, рентабельності та показники грошового потоку підприємства [3].
У зарубіжних країнах із розвинутою ринковою економікою банки
застосовують
досить
складну
систему
показників
для
оцінки
кредитоспроможності клієнтів. Вона диференційована залежно від характеру
позичальника (фірма, приватна особа, вид діяльності) та від періодичності і
розміру грошових надходжень на рахунки підприємства. Узагальнення
кількісних та якісних характеристик позичальника здійснюється за допомогою
таких моделей комплексного аналізу: Правило «6С», PARSER, CAMPARI,
PARTS, МEMO RISK, система 4FC, Правило «5С» поганих кредитів. Ці
методики оцінки кредитоспроможності позичальника стали досить
популярними завдяки вдалому поєднанню в них аналізу особистих та ділових
якостей клієнта.
Проте за підсумками проведеного аналізу виявлено проблеми у
застосуванні існуючих методик оцінки кредитних можливостей позичальника:
- звертає на себе увагу їх «емпіричний характер», недостатній рівень
теоретико-методологічного
обґрунтування,
недостатнє
використання
математичного;
- притаманний суб‘єктивізм експертизи;
- відсутність механізму спадкоємності;
- проблема підвищення кваліфікації експерта;
- відсутність єдиних «нормативних» або «критичних» значень
коефіцієнтів.
З огляду на недоліки у практиці вітчизняної банківської сфери,
основними шляхами удосконалення вітчизняної методики визначення
рейтингу кредитоспроможності позичальника можуть бути такі:
− створення рейтингових агентств, діяльність яких сприятиме зниженню
кредитних ризиків банків при оцінці кредитоспроможності позичальників і
підвищувати надійність банківської системи України в цілому;
− удосконалення таких методів управління кредитним ризиком як
лімітування, резервування коштів під покриття очікуваних і непередбачених
втрат, диверсифікованість, страхування, хеджування, сек‘юритизація боргових
зобов‘язань, умови дострокового стягнення сум, нетінг тощо;
− розширення складу показників фінансового аналізу для отримання
інформації, яка б характеризувала усі аспекти діяльності потенційного
клієнта;
− проведення аналізу можливих джерел погашення зобов‘язань за
кредитом;
− активне використання аналізу грошових потоків підприємства, що дає
можливість оцінити обороти коштів позичальника [2].
Отже, використання досвіду іноземних банків дозволить підвищити
ефективність оцінки й управління кредитним ризиком, створить умови для
формування нових організаційних структур (кредитних бюро, рейтингових
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агентств), які сприятимуть оптимізації управління системою кредитних
ризиків банків. Саме ці питання потребують наукових досліджень.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСЦПВ
В сучасних умовах господарювання, страхування відповідальності займає
особливе місце в системі страхових відносин, що пояснюється
основоположними принципами цієї галузі страхування та високим соціальним
значенням страхових виплат. За останні роки інтерес до проблем даного виду
страхування постійно зростає. Важливість страхування цивільно-правової
відповідальності зумовлює необхідність його детального вивчення не лише з
позицій організаційного механізму та державного регулювання в ринкових
умовах господарювання, а й з точки зору його історичного розвитку.
Автомобільне страхування було започатковано у Англії. Саме у цій
країні у 1898 році було видано перший поліс зі страхування транспортного
засобу. На початок 50-х років майже усі європейські країни зробили
«автоцивілку» обов‘язковою. Тоді ж з‘явилася міжнародна система «Зелена
карта» (назва походить від зеленого кольору перших полісів).
У СРСР перші розмови про введення страхування автомобілів велися ще
у 1924 році. Але до середини 60-х років у цьому не було великої потреби,
оскільки для звичайної людини транспортні засоби залишалися більше
розкішшю, ніж засобом пересування. Навіть коли їх кількість у країні зросла,
влада вирішила у цьому питанні не орієнтуватися на капіталістичний Захід.
Вперше про необхідність обов‘язкового страхування відповідальності
власників транспортних засобів в нашій країні заговорили у 1924 році.
Положення про державне страхування СРСР, затверджене ЦІК та СНР СРСР 18
вересня 1925 року відіграло значну роль у розвитку страхування. Зазначеним
Положенням страхування в усіх його видах та формах було оголошено
державною монополією СРСР, а також ст.3 Положення про державне
страхування СРСР було встановлено, що «государственное страхование
осуществляется на всей территории Союза ССР единым предприятием –
Госстрахом»[ 2, ст. 536-537].
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У СРСР закон про обов'язкове страхування цивільної відповідальності
діяв протягом 1927-1928 рр., але в подальшому його було відмінено.
Неоднозначне тлумачення сутності даного виду страхування та відсутність
умов для розвитку страхування відповідальності в СРСР призвели до
припинення операцій з даного виду страхування такого виду відповідальності.
Першу спробу прийняття закону про обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників транспортних засобів можна віднести до
1962 р. Один із розробників законопроекту 1962 р. В.А. Гене в інтерв'ю
корпоративної газети ТОВ «Росгосстрах» розповів, що у Держстрасі за
погодженням з керівництвом Міністерства фінансів, була створена робоча
група, що займалася розробкою документів та умов обов'язкового страхування
транспортних засобів та цивільної відповідальності за шкоду, нанесену третій
особі при експлуатації транспортного засобу. Однак, у травні 1962р. цей
законопроект було відхилено. За словами А.Н. Косигіна, а саме він був
головуючим на Раді Міністрів СРСР, яка проводилась у травні 1962 р.,
причиною відхилення зазначеного законопроекту була його передчасність. Вже
у 1963 р. була друга спроба прийняття законопроекту, але за тієї ж самої
причини, що і у 1962 р. він був відхилений [1]. У Цивільному кодексі РСФСР
1964 р. обов'язковому державному страхуванню була присвячена лише одна
стаття – ст.387. Але слід зазначити, що не дивлячись на те, що у ст.454 ЦК 1964
р. передбачалась відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної
небезпеки, законодавством досить довгий час не вирішувалось питання
забезпечення виплат компенсації потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді.
Вітчизняна практика ОСЦПВ має недавню історію. Спроби
законодавчого регулювання даної галузі страхового ринку були здійснені у
1994 році з виданням Указу Президента України від 15 січня 994 р. ғ 7 «Про
обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів», яким запроваджено ОСЦПВ у випадку заподіяння шкоди життю та
здоров'ю громадян, майну фізичних та юридичних осіб, та затвердженням
Положення Кабінету Міністрів від 7 червня 1994 р. «Про порядок і умови
обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів». Того ж року діяльність ринку страхування цивільної відповідальності
була призупинена до моменту прийняття Закону України «Про страхування»
від 7 березня 1996 р. ғ 85-96-ВР (далі закон про страхування), в якому було
визначено основні засади страхування цивільно-правової відповідальності
учасників транспортного руху – власників авто. Того ж року з метою захисту
інтересів потерпілих у ДТП Кабінетом Міністрів України було затверджено
постанову ғ 1175 – Положення «Про порядок і умови проведення
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
транспортних засобів» (далі – Постанова), згідно якої ОСЦПВ було формально
закріплене як обов'язкове. На практиці Постанова не виконувалась, і дана сфера
цивільно-правових відносин залишалась неврегульованою протягом багатьох
років. Отже, тривалий час було відсутнє цілісне законодавче забезпечення
автострахування. Остаточно права потерпілих у ДТП були затверджені
підписанням 1 липня 2004 року Закону України «Про обов'язкове страхування
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цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»
(далі – Закон). Закон став основним джерелом регулювання відносин між
страховиком, страхувальником та потерпілою особою (третьою особою), на
захист прав якої і спрямована дія закону.
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ЛІЗИНГ ЯК ЗАСІБ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Як свідчить зарубіжний досвід лізингових відносин, одним із шляхів
залучення капіталу для підприємств є лізинг. Лізинг - це доволі складне і
багатостороннє економічне явище, яке поєднує в собі операції купівлі,
продажу, оренди, кредитування та інвестування фінансової та підприємницької
діяльності.
Лізинг є важливим джерелом фінансування підприємств, особливо в наш
час в умовах відсутності належного доступу до фінансових ресурсів.
Актуальність його для України обумовлена тим, що рівень морального зносу
техніки, транспортних засобів та обладнання наблизився до 80-90 %. Для
оновлення існуючих основних засобів потрібно щонайменше 90 млрд. дол.
США. Якщо порівняти цю цифру з українським ВВП (65 млрд. дол. США), стає
зрозуміло, що Україна знаходиться на межі технічної катастрофи. Ринок
лізингових послуг в Україні перебуває на стадії розвитку і потребує вивчення
позитивного досвіду лізингових відносин зарубіжних країн для підвищення
конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу у країнах з розвиненою
ринковою економікою. Нині лізинг посідає важливе місце в економіці багатьох
країн і є ознакою їх динамічного розвитку [1, с. 112].
У переважній більшості розвинених країнах світу обсяг лізингових
операцій складає 2 - 5 % ВВП і 15 - 30 % інвестицій в основні засоби, у той час
як в Україні ці показники становлять 0,5% і 2,7% відповідно. Пропозиція
лізингових компаній і банків задовольняє сукупний попит на лізингові послуги
лише на 10%, що свідчить про необхідність подальшого удосконалення
лізингового ринку.
За результатами дослідження, визначено ряд позитивних тенденцій, які
характеризують позитивний розвиток ринку лізингових послуг. Причому слід
зазначити, кількість укладених договорів фінансового лізингу за 2010 рік
збільшилась на 2088 (69,4%) у порівнянні з 2009 роком і склав 5095 договорів.
У вартісному вираженні, обсяг укладених договорів у 2010 році збільшився у
порівнянні з минулим роком майже вдвічі і склав 4,97 млрд. грн.
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Джерела фінансування лізингових операцій в поточному періоді сильно
направлені в сторону позичкових коштів, в тому числі банківських кредитів
(86,60%), при цьому їх питома вага збільшилась на 22,1% у порівнянні з
минулим роком; відповідно, питома вага власних коштів лізингових компаній у
порівнянні з минулим роком зменшилась більш ніж на 22% і становить 13,15%
[2].
В зв'язку з кризовими явищами на фінансових ринках та в економіці,
погіршенням доступу до кредитних ресурсів (що є основним джерелом
фінансування лізингових операцій),
падінням платоспроможності
підприємств,
призупиненням інвестиційних проектів спостерігалося
скорочення темпів росту лізингового ринку. Проте в 2010 р. лізинговий
портфель збільшився за рахунок позичкових коштів [3]. Переваги і недоліки
розвитку лізингу в Україні зараз :
Лізинг виступає як комерційний кредит, що дає можливість придбати
нове обладнання і технології, а також нарощувати збут виготовленої продукції і
становиться ефективним важелем маркетингу для виробників; - лізинг дозволяє
більше використовувати прискорену амортизацію, тобто зменшує термін
окупності інвестицій і ризику, не збільшує орендну плату; - лізинг може
допомогти здійснити необхідну структурну перебудову економіки України у
бік енергозбереження;
Недоліком українського законодавства є те, що згідно з Цивільним
кодексом України термін оренди обладнання не може бути довше ніж 1 рік, але
тут є вихід - не зазначати в угоді термін оренди, тоді термін оренди збільшиться
до 10 років; - через недосконале валютне законодавство, дуже важко
оплачувати лізинг від іноземних лізингодавців.
Таким чином, лізингові операції — відносно молодий вид діяльності
фінансових установ в ринковій економіці, але його запровадження та вдале
використання є досить потужним альтернативним джерелом поповнення
матеріально-технічного забезпечення. Україні потрібно уже сьогодні створити
всі умови для використання переваг лізингу.
Для прискорення темпів розвитку лізингу в Україні необхідно провести
демонополізацію виробництва основних засобів; зменшити або відмінити
ставку оподаткування доходу від не реалізаційних операцій після здачі майна в
оренду; широке залучання іноземних інвестицій; надавання платіжних пільг
при тимчасовому ввозі обладнання; надавання лізингодавцю податкових пільг
при придбанні вітчизняного обладнання; відкриття лізингових відділів і
дочірніх компаній при машинобудівельних заводах.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
У ефективному управлінні нематеріальними активами однією із основних
позицій є визначення їх вартості. Науковці та практики єдині у тому, що
вартість
нематеріальних
активів
формується
через
використання
інтелектуальних чи юридичних прав, і від цінності, яку вони додають до інших
активів. У практиці управління нематеріальними активами існує декілька
підходів до оцінки їх вартості і найпоширенішими серед них є витратний,
доходний та порівняльний.
Під час здійснення оцінки нематеріальних активів за витратним підходом
розраховується вартість витрат, що були понесенні під час його створення, або
необхідних для його відтворення чи заміщення.
Доходний підхід передбачає, що у процесі проведення оцінки
здійснюється розрахунок вартості нематеріального активу, при цьому
враховуються майбутні вигоди, які можуть бути отримані при його
використанні. Доходний підхід застосовується для оцінки нематеріальних
активів у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або
може отримувати юридична чи фізична особа від використання таких активів.
Особливістю даного підходу є те, що його можна застосовувати у разі наявності
достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на ринку об‘єктів,
характеристики яких є подібними до характеристик оцінюваного об‘єкту, та
умови договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об‘єкти.
У разі застосування порівняльного підходу до оцінки нематеріальних
активів подібність об‘єктів визначається з урахуванням їх виду, сфери
застосування, економічних, функціональних та інших характеристик.
Сукупність елементів порівняння формується з факторів, які впливають на
вартість нематеріальних активів. До таких факторів, зокрема, належать галузь
або сфера, в якій може використовуватись об‘єкт нематеріальних активів;
функціональні, споживчі, економічні та інші характеристики такого об‘єкта.
Враховуючи рівень розвитку сучасного фондового ринку та недостатність
ринкової інформації, на практиці, переважно використовується витратний
метод, що базується на обліку витрат на придбання цих активів. Проте у межах
витратного підходу важко визначити, наскільки витрати на створення чи
відтворення об‘єкту відображають ринкову вартість різних нематеріальних
активів. Даний метод також не охоплює сукупні витрати підприємницької
діяльності на розробку і розвиток технологій.
Порівняльний підхід не завжди застосовується до нематеріальних активів
оскільки окремі їх об‘єкти є рідкісними. Також існують об‘єкти, до яких
нелегко підібрати аналоги. Доходний підхід, заснований на доходах, які очікує
отримати власник об‘єкту оцінки, може використовуватись при оцінці
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нематеріальних активів, та все ж таки вірним вважаємо такий висновок:
враховуючи специфіку нематеріальних активів та складність здійснення їх
точної оцінки, оптимальним є комбінування зазначених вище трьох методичних
підходів.
У вітчизняному законодавстві розрізняють такі види оціненої вартості
нематеріальних активів як первісна, справедлива та переоцінена. Відмітимо, що
первісна оцінка при придбанні за грошові кошти або їх еквіваленти є
найлегшою. За такої ситуації до первісної вартості придбаного нематеріального
активу включають ціну придбання, мито, непрямі податки, що не підлягають
відшкодуванню, та інші витрати безпосередньо пов‘язані з придбанням об‘єкта
та доведення його до стану, придатного для використання за призначенням.
Якщо одночасно купують кілька нематеріальних активів, вартість кожного з
яких не виділена, то розподіл вартості здійснюють виходячи з їх справедливої
оцінки. Якщо нематеріальний актив отриманий в обмін на подібний об‘єкт, то
його первісна вартість дорівнює залишковій вартості переданого активу. Але у
разі перевищення залишкової вартості справедливою, нематеріальний актив
оцінюється за справедливою вартістю, а різниця включається до фінансових
результатів звітного періоду. Якщо нематеріальний актив обмінюється на
неподібний об‘єкт, то його вартість визначається за справедливою вартістю
переданого об‘єкта, що збільшується або зменшується на суму грошових
коштів та їх еквівалентів, отриману під час обміну. При безоплатному
отриманні нематеріальний актив оцінюється за справедливою вартістю з
урахуванням таких самих витрат, як і при придбанні власними силами. При
об‘єднанні чи розподілі підприємств нематеріальні активи також оцінюються за
справедливою вартістю, але у другому випадку, сума розподіляється
пропорційно вартості кожного об‘єкта, що переходить у власність того чи
іншого підприємства.
Варто відзначити те, що у вітчизняних стандартах обліку зазначені лише
випадки, коли оцінка повинна здійснюватися за справедливою вартістю, тобто
згідно суми, за якою може бути здійснений обмін активу чи оплата зобов‘язань
у результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами. У відповідності з вимогами стандартів справедливу оцінку активів,
зокрема і нематеріальних, варто застосовувати для отримання достовірної та
справедливої інформації про їх оцінену та переоцінену вартість.
Таким чином, на основі вищеописаного робимо такі висновки: 1) для
здійснення оцінки нематеріальних активів застосовують такі оціночні підходи:
дохідний, витратний, порівняльний, проте на законодавчому рівні не визначено
методу, за яким необхідно оцінювати; 2) у господарській діяльності частіше
проводиться оцінка нематеріальних активів за справедливою вартістю, проте
відсутні чіткі інструкції стосовно застосування даного виду оцінки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСНОЙ МОДЕЛИ У. ШАРПА
Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг – одна из наиболее
важных задач принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом
рынке. Суть портфельной оптимизации состоит в том, чтобы выбрать из
совокупности альтернативных ценных бумаг то подмножество, которое в
течение заданного периода принесет обладателю портфеля наилучший
(оптимальный) вариант.
Задача выбора оптимальной структуры портфеля ценных бумаг была
впервые комплексно изучена Гарри Марковицем в 1952 г. Как следует из
модели Марковица, для построения оптимального портфеля необходимо
определить величины, характеризующие распределение доходности ценных
бумаг: математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение и
корреляцию между доходностями отдельных ценных бумаг. На практике
данная задача, особенно для значительного количества акций, оказалась
достаточно трудоемкой. В 1960-х годах Уильям Шарп предложил индексную
модель, которая значительно упрощала расчет оптимального портфеля.
Анализируя поведение акций на рынке, Шарп пришел к выводу, что
вполне достаточно установить, как каждая акция взаимодействует со всем
рынком. И поскольку речь идет о ценных бумагах, то, следовательно, нужно
взять в расчет весь объем рынка ценных бумаг. Как правило, для этой цели
используются фондовые индексы.
Согласно модели Шарпа, доходность портфеля определяется следующей
формулой:
,
(1)
- доля i-ой ценной бумаги в портфеле,
- альфа, бета-коэффициенты и случайное отклонение каждой
ценной бумаги соответственно;
доходность рыночного индекса[1].
- это коэффициент, который определяет чувствительность доходности
ценной бумаги к доходности на рыночный индекс.
Коэффициент - это мера недо- или переоценки рынком данной бумаги.
Случайная погрешность
показывает, что рыночная модель Шарпа не
очень точно объясняет доходности ценных бумаг.
Шарп делит общий риск инвестиций в ценные бумаги на две части: риск
систематический и несистематический. Несистематический риск является
где
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уникальным для каждого инвестора и снижается по мере роста объема ценных
бумаг, а вместе с ним снижается и общий риск[1].
Таким образом, общий риск портфеля равен:

,
(2)
– среднеквадратическое отклонение рыночного индекса;
- рыночный риск ценной бумаги i;
– собственный риск ценной бумаги, мерой которого является
среднеквадратическое отклонение случайной погрешности .
Экономико-математическая модель задачи формирования портфеля с
максимальной доходностью при заданном уровне риска выражается следующей
системой:
где

На основании данной экономико-математической задачи построим
оптимальный портфель ценных бумаг для украинского фондового рынка.
Для этого возьмем данные Украинской биржи о котировках акций семи
украинских предприятий за период с 2009 по 2012 год. Рассчитаем их
доходность и риск (табл. 1). За рыночный индекс примем индекс Украинской
биржи. Рассчитаем также их коэффициенты
для каждой из акций.
Таблица 1
Доходность и риск акций и индекса УБ,
коэффициенты
Акция
Алчевский мет.
комбинат ALMK
Авдеевский
коксохим. завод
AVDK
Азовсталь AZST
Райффайзен Банк
Аваль BAVL
Центрэнерго
CEEN
Мотор Сич
MSICH
Укрнафта UNAF
Индекс УБ

Доходность
E(r), %

Риск

,%

Коэффициент Коэффициент

Случайная
погрешность

3,61

57,67

1,0099

-0,14524

0,015298

3,5

58,81

1,021174

-0,14837

0,108582

20,68

94,85

1,386833

-0,04226

0,738293

1,85

54,4

0,927691

-0,14806

0,175325

11,06

46,63

0,812492

-0,03531

0,066325

88,58

129,84

1,966913

0,532518

0,921392

48,24
17,96

120,93
57,97

1,598774
-

0,195262
-

0,629054
-

Используя программу MS Excel, определим состав оптимального портфеля
при заданном уровне минимального риска 26%. Уровень доходности составит
38,73% (табл. 2).
190

Таблица 2
Оптимальный портфель на основе индексной модели У. Шарпа
Название
ALMK
AVDK
AZST
BAVL
CEEN
MSICH
UNAF

Доля, %
16,07
16,29
7,77
19,09
26,75
6,04
7,99

Доходность портфеля, %

Риск портфеля, %

38,73

26

Данная модель является более упрощенной по сравнению с моделью
Марковица и позволяет значительно уменьшить трудоемкость решения задачи
нахождения оптимального портфеля. Однако одним из недостатков индексной
модели является то, что необходимо прогнозировать доходность всего рынка
ценных бумаг.
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Павловська Є.О.
аспірант кафедри фінансів
Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
На сьогодні, існування державного боргу є об‘єктивно обумовленим
явищем для країн з ринковою економікою. У період трансформації економіки
питання державного боргу є досить актуальним. Формування державного боргу
є наслідком використання державою кредитних ресурсів. Причиною
виникнення державного боргу є неспроможність країни функціонувати на
власні кошти, а причиною його зростання – невміння використовувати
ефективно позикові фінансові ресурси [1]. Водночас на сучасному етапі
існують різносторонні думки та погляди, щодо впливу державного боргу на
розвиток економіки країни та її економічне зростання. Як мінімум можна
говорити про те, що існують два протилежних та ключових підходи в
теоретичних дослідженнях, щодо впливу державного боргу на економічне
зростання, а саме: по - перше, наявність державного боргу має безпосередньо,
як позитивний, так і негативний вплив на економічне зростання. Позитивний
вплив проявляється у збільшенні обсягу інвестицій шляхом залучення
додаткового капіталу, що призводить до зростання темпів соціальноекономічного розвитку країни. При не інвестиційному використанні залученого
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капіталу, слід говорити про прояви негативного впливу державного боргу,
котрий проявляється в стрімкому зменшенні національних заощаджень та в
різкому скороченню рівня національного виробництва; по - друге, наявність
державного боргу суттєво не впливає на економічне зростання в країні. На
основі теоретичної моделі, Рікардо - Барро обґрунтував можливість
нейтральності державного боргу.
Однією із складових фінансової системи виступає державний борг,
котрий залежить від усієї системи та одночасно суттєво впливає на її
функціонування. З одного боку, залучення ресурсів на кредитній основі
служить збалансуванню державних фінансів, а з іншого боку, утворений
внаслідок цього державний борг створює значне навантаження на фінансову
систему, а також і на державний бюджет [2]. Детально вивчаючи перший
підхід, стосовно впливу державного боргу на економічне зростання, необхідно
враховувати те, що він має ряд непрямих наслідків для економіки: по-перше,
позитивні, котрі проявляються в економічному зростанні, у стабілізації
фінансової системи, а також, у появі нових джерел фінансових ресурсів, подруге, негативні, котрі виникають у вигляді скорочення приватних інвестицій,
проявляються як борговий тягар, та у вигляді зменшення сальдо торгового
балансу. Виходячи з цих наслідків, можна стверджувати, що економічний
розвиток певним чином залежить від боргової політики уряду. Неоднозначний
характер впливу державного боргу на економіку за різних умов зумовив
значний плюралізм суджень та поглядів щодо цього факту.
Досліджуючи ключові підходи до впливу державного боргу на
економічне зростання, можна виявити те, що існують різні погляди, стосовно
того, чи можна вважати державний борг тягарем для суспільства, а саме:
класична і марксистська теорія запевняли, що теперішні запозичення є
відкладеними на майбутнє податками; представники кейнсіанської школи
стверджували, що державний борг, виконуючи проміжну функцію між
теперішніми видатками держави на інвестиції та майбутнім фіскальним
вилученням частини новоствореного продукту, само нейтралізує тиск на
економіку.
Залежно від характеру наслідків впливу державного боргу на економічне
зростання, їх поділяють на короткострокові (відомі як проблема «витіснення»)
та довгострокові (відомі як «тягар боргу»). Проблема «витіснення» має місце
під час підвищення ринкових процентних ставок, яке виникає в результаті
фінансування бюджетного дефіциту за рахунок додаткового випуску державних
цінних паперів на відкритому ринку. Стрімке зростання процентних ставок
спричиняє катастрофічне зменшення інвестицій у приватний сектор та
призводить до падіння рівня споживчих витрат [3]. У результаті чого
відбувається падіння доходу в економіці. Але коли економіка країни перебуває
саме в період спаду, то саме збільшення рівня державних витрат призведе
стимулюючий вплив за рахунок ефекту мультиплікатора. Це поліпшить
очікування щодо прибутків у приватному бізнесі та збільшить інвестиційний
попит. А саме приріст інвестиційного попиту частково зможе елімінувати ефект
«витіснення».
192

Довгострокові наслідки державного боргу пов‘язані з його впливом на
нагромадження капіталу й споживання майбутніх поколінь. Саме зростання
рівня процентних ставок та накопичення боргу призводить до заміщення
приватного капіталу державним боргом у довгостроковий період [4]. Причина
виявляється в тому, що при підвищенні процентних ставок приватні інвестиції
зменшуються й приватні заощадження починають розміщуватися у державні
боргові зобов‘язання. Зростання боргу скорочує виробничі потужності, котрі
призначені майбутньому поколінню, отже, воно отримує нижчий рівень доходу.
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студентка факультету банківського бізнесу
Тернопільського національного економічного університету
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ НБУ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ
Найбільш актуальним на сьогодні є питання щодо переорієнтації
кредитної діяльності комерційних банків у реальний сектор й стимулювання
загальноекономічного розвитку країни, тому важливим кроком залишається
підвищення ефективності використання ключових інструментів грошовокредитної політики НБУ.
Зокрема одним із способів удосконалення використання мінімальних
обов‘язкових резервів є диференціація даного інструменту, яка може
проводитися за різними критеріями: залежно від особи вкладника, валюти
вкладу, її суми, величини і надійності банківської установи, терміну залучення
ресурсів.
Сьогодні НБУ диференціює норми резервування відповідно до валюти
вкладу та за термінами залучення ресурсів. Основний тиск направлений на
валютні кошти на поточних рахунках та короткострокові вклади в іноземній
валюті.Таким чином,регулятор прагне, перш за все, знизити рівень доларизації
економіки й збільшити масштаби гривневого обігу,а також забезпечити вищу
інвестиційну активність.
Проте, даний підхід не дав бажаного результату, оскільки з 2009 по 2013
роки обсяг депозитів в іноземній валюті продовжував зростати, цей приріст
станом на 1.01.2013 р. становив 94 169 млн. грн.
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Відтак, з метою стимулювання кредитної діяльності банків, задля
надходження коштів до реального сектору, доцільно було би встановити нижчі
норми обов'язкових резервів для тих банківських установ, активні операції яких
спрямовуються на кредитування пріоритетних галузей.
Також варто було б об‘єднати кореспондентський рахунок та рахунок, на
якому депонуються обов‘язкові резерви банку в єдиний кореспондентський
рахунок, адже кошти на спецрахунку є повністю заблокованими й не
потрапляють в обіг. На сьогодні на такому рахунку розміщується 50% суми
обов'язкових резервів, це приблизно 4 млрд. грн., які можна було б направити
на кредитування реального сектору.
Якщо проаналізувати зміну облікової ставки, то незважаючи на її
поступове зниження до рівня 7,5%, кредитні гроші для багатьох позичальників
залишаються дефіцитом унаслідок їх дорожнечі. Відтак, з метою підвищення
дієвості інструментів рефінансування, необхідне подальше зниження облікової
ставки, наслідком чого може бути здешевлення банківських кредитів, що
створить передумову для економічного зростання української економіки.
Водночас, можливості для зниження ставки рефінансування задля
стимулювання кредитної активності комерційних банків є досить обмежені,
оскільки існує досить суттєвавідмінність, між процентними ставками
Національного банку і ставками, що встановлюються на грошовому ринку[1,
с.9].
Відповідно й обсяги операцій рефінансування в Україні є доволі
незначними. Так, за даними НБУ, упродовж півтора місяця 2013 р. загальний
обсяг наданих коштів становив 462,6 млн. грн., натомість було залучено
25118,0 млн. грн. Отже, йдеться швидше про вилучення коштів з обігу, аніж
про їхнє спрямування до реального сектору економіки через кредитний канал.
Відтак, регулятор повинен стимулювати надходження грошових ресурсів
у виробничу сферу й запобігати кругообігу грошових ресурсів винятково в
межах фінансового ринку, оскільки останнім часом вільні кошти банки
спрямовують в держоблігації і депозитні сертифікати НБУ. Одним із напрямів
вирішення цього завдання слід вважати можливість довгострокового
рефінансування банківських установ та відкриття кредитних ліній під
кредитування важливих інвестиційних проектів у реальному секторі.
Таким чином, надаватиметься можливість оперативного доступу
банківських установ до коштів центрального банку, а з іншої сторони –
можливість для НБУ здійснювати ефективний контроль за своєчасним
погашенням і цільовим витрачанням коштів комерційними банками.
В сучасних економічних реаліях виникає низка проблемних аспектів
використання такого інструмента, як операції на відкритому ринку, тому з
метою зростання дієвості його використання, необхідно зупинитись на
реалізації певних заходів.
Перш за все, необхідно підвищити ліквідність державних цінних паперів,
шляхом забезпечення високого рівня довіри до боргових урядових зобов'язань.
Слід не допустити у подальшому реструктуризації боргових зобов'язань уряду і
забезпечити своєчасне їх погашення; знизити дохідність ОВДП; збільшити
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строки обігу державних цінних паперів,забезпечити гарантії з боку
Міністерства фінансів своєчасної виплати основного боргу та процентів.
Важливим є створення сприятливого середовища для розвитку
вторинного ринку державних цінних паперів, також потрібно вирішити питання
емісійного кредитування уряду, що існує через активну участь Нацбанку у
купівлі ОВДП на первинному ринку безпосередньо в емітента, тобто уряду.
Розв'язання проблеми можливе тільки у разі повної заборони для НБУ брати
участь в операціях з реалізації урядових боргових зобов'язань на первинному
ринку. Необхідною є повна переорієнтація діяльності НБУ з ОВДП з
первинного на вторинний ринок цінних паперів.
Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що впровадження
перерахованих заходів забезпечить ефективніший вплив монетарної політики
НБУ на розвиток банківської системи України та підвищить роль інструментів
грошово-кредитного регулювання у реалізації ключових завдань розвитку
економіки.
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БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ: ПРОГНОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ
РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПРАКТИЦІ
Світова банківська система в даний час знаходиться в стані підвищеної
турбулентності, невизначеності і нестабільності. Однак як і раніше у багатьох
вітчизняних і зарубіжних банках здійснюється ряд заходів для підвищення
конкурентоспроможності та ліквідності банківських установ, їх модернізація,
створення та надання нових продуктів шляхом застосування інформаційних
технологій.
Нині є досить важлива умова прямої співпраці банку із клієнтом. Для
цього через мережі Інтернет-провайдерів здійснюють безпосередні он-лайн
переговори з отримання бажаної послуги чи індивідуального продукту. В
наступні 3-5 років, за прогнозами експертів журналу «Банківський рітейл»,
перевага надаватиметься мобільним технологіям, які принесуть значні зміни в
сфері рітейлу та у всіх секторах економіки, зокрема банківському [1]. Компанія
Apple планує до кінця 2014 року збільшення смартфонів на Європейських
ринках, які широко розповсюджуються через свої аплікаційні програми та
використовуються у сфері бізнесу, а також є атрибутом для здійснення
мобільних платежів. Проникнення у вітчизняну банківську систему
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віртуального платежу поширить розвиток банківських продуктів на всі
прошарки населення і спростить доступність он-лайн зв‘язку із лінією
поточного рахунку клієнта. Це призведе до фундаментальних змін в стратегії
банку, а слідом - змін природи комунікацій, технологій платежів, а відтак,
поведінки споживача.
2013 р. буде роком для мобільних платежів. Багато проектів мобільних
гаманців, знаходячись сьогодні в розробці, які поступово завойовують ринок.
Деякі банки, займаючись сьогодні тільки мобільним банкінгом, пропонують
ринку продукти і програми, розроблені для мобільних пристроїв. Компанія ISIS
- лідер серед платіжних пристроїв, домінуючи на ринку мобільних платежів,
створила для смартфона технологію безконтактного платежу NFC (Near Field
Communication). Також до 2015-2016 рр. мобільний банкінг домінуватиме в
щоденному функціонуванні і взаємовідносинах в розвитку економіки та стане
пріоритетним каналом для більшості клієнтів [1].
Аналізуючи попередній 2012 р., можна констатувати, що кожен
комерційний банк вже мав у практиці або планував створення багато
платформних мобільних програм (іOS, Android тощо.). Також більшість банків
представлені в соціальних мережах - на Facebook, Twitter, Google Plus та інших
національних аналогах.
Іншою тенденцією було проведення щорічних заходів в сфері CSR
(соціальній відповідальності бізнесу), що дозволило підрозділам PR наводити
«глянець» на банківські бренди, привертаючи і утримуючи клієнтів та
співробітників.
Наступним кроком у співпраці ІТ-сфери із банківською стане, як і раніше,
вирішення питання безпеки. Взаємопов‘язаність безпеки і мобільних
технологій в банківській діяльності через системи ІТ є досить неоднорідною,
оскільки мобільні технології можуть або збільшувати проблеми безпеки
банківських операцій, або здійснювати їх врегулювання. Ця специфіка ставить
під загрозу банківське обслуговування, яке у розумінні клієнта повинно бути
комфортним, а отже, відповідати умовам «up-class» та бути широкодоступним і
простим у користуванні Інтернет - серверами банківських установ. Сьогодні
найбільш актуальним залишається проблема недовіри до банків. Сучасний
виклик можна трактувати як посилення комунікації з клієнтом і створення
більш добавленої вартості від кожного контакту.
«Клієнтоцентризм» повинен стати ключовим драйвером змін відносин
між банком і клієнтом, тим самим використовуючи CRM-системи більш
ефективно і віртуально проводити консультаційні та ознайомчі бесіди
нововведень в «банк-клієнт», що обслуговується як індивідуально так і через
системи електронних носіїв [3]. Крім того, варто використовувати прозору
політику ведення бізнесу та методи sms-повідомлення, прямого чи поштового
зв‘язку з клієнтом у разі виникнення несприятливих додаткових питань по
рахунку власника коштів у банку. Це дозволить уникнути ефекту «доміно», а
також вбереже банки від можливих фінансових труднощів та криз.
Отже, підводячи підсумок щодо поєднання ІТ-систем та банківської
сфери, потрібно детально розглядати питання необхідності та приналежності
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обслуговування клієнтів, забезпечення захисту та безпеки вкладників і
користувачів послуг, досягнення спрощеного доступу до програм мобільного
банкінгу та Інтернет-серверів, а також популяризація мобільних платежів.
Вирішення даних проблем дозволять ефективно вести комерційним банкам
свою діяльність, презентувати власний бренд, а також збільшити попит на
ринку з залучення і обслуговування клієнтів підтримуючи лідерську позицію
стабільного банку.
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ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Сучасний етап розвитку економіки України висуває нові вимоги до
економічної політики держави, де важливу роль займає механізм
макроекономічного регулювання. Центральний банк як головний орган
державного регулювання в рамках своїх повноважень здійснює комплекс
взаємопов‘язаних заходів, спрямованих на досягнення цілей монетарної
політики, щоб забезпечити відповідну цінову стабільність та припинити
зростання інфляції на довгостроковий період.
На сьогодні актуальною залишається необхідність розробки нових
ефективних інструментів для управління ліквідністю банківської системи,
підвищення її ділової активності.
Світова практика свідчить про те, що обсяги й структура ресурсів банків
та напрямки їх використання багато в чому залежать від економічної політики
держави взагалі та грошово-кредитної політики центрального банку зокрема.
Визначення пріоритетності інструментів грошово-кредитної політики залежить
від наявності умов для їх застосування та завдань, які вирішує центральний
банк на тому чи іншому етапі розвитку країни.
Законом України ―Про Національний банк України‖ передбачено набір
інструментів, які застосовуються в процесі реалізації монетарної політики, а
саме: визначення та регулювання норм обов‘язкових резервів для комерційних
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банків; процентна політика; рефінансування комерційних банків; управління
золотовалютними резервами; операції з цінними паперами; регулювання
імпорту та експорту капіталу; емісія власних боргових зобов‘язань та операції з
ними [1]. В табл. 1 наведено динаміку інструментів грошово-кредитного
регулювання, які застосовував НБУ у 2010-2012 рр.
Нерозвиненість фондового ринку в Україні обмежує можливості НБУ
ефективно використовувати операції на відкритому ринку, а також облікову
ставку для регулювання обсягів і структури банківських ресурсів, сформованих
із депозитних і недепозитних джерел. Слід зазначити, що у 2011–2012 рр. НБУ
досить активно використовував резервні вимоги до банків для регулювання їх
зобов‘язань: менш як за півтора останніх років НБУ п‘ять разів міняв вимоги до
обов‘язкового резервування залучених банками ресурсів, що в свою чергу дало
позитивні результати [2].
Таблиця 1
Динаміка інструментів грошово-кредитної політики НБУ за 2010-2012 рр., %
Інструменти
2010 рік
2011 рік
2012 рік
1. Норматив обов'язкового
6,00
9,00
резервування (в іноземній
(короткострокові) (короткострокові)
4,00
валюті)
за
строковими
2,00
3,00
депозитами
(довгострокові)
(довгострокові)
2. Облікова ставка
7,75
7,75
7,5
3. Ставки рефінансування
банків НБУ (середньозважена
11,60
12,40
7,80
за всіма інструментами)
- за операціями репо
9,40
12,60
7,60
- за кредитами «овернайт»
11,30
9,40
9,00
- за кредитами, наданими
11,10
12,50
7,50
шляхом проведення тендера
Політика обов‘язкового резервування залучених банками ресурсів у
зазначений період була спрямована на стимулювання банків залучати ресурси:
- по-перше, переважно в національній валюті, оскільки обов‘язковому
резервуванню підлягають тільки кошти, залучені в іноземній валюті;
- по-друге, у пріоритетній для національної економіки іноземній валюті;
- по-третє, залучати ресурси на більш тривалий строк [3].
Отже, через мінливість макроекономічних умов, що мали місце упродовж
досліджуваного періоду, НБУ проводив гнучку грошово-кредитну політику та
оперативно реагував на зміни в економічному середовищі, зважено
використовував монетарні інструменти і механізми їх застосування. Основними
грошово-кредитними інструментами, які застосовував у своїй діяльності НБУ
були обов'язкове резервування коштів, процентна політика, рефінансування
банків, депозитні операції.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА РИНКУ
КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ
В умовах інтеграційних процесів, проблеми, що мають постійний
характер та несуть негативні наслідки для національної економіки, змушують
суспільство впровадження заходів їх нейтралізації.
Геополітичні чинники, що склалися історично протягом тисячоліть,
сприяють своєрідному процесу реформування національних господарств у
міжнародну органічну цілісну систему. Мова йде про те, що економічні
системи різних країн світу не можуть успішно та продуктивно функціонувати
ізольовано одна від одної.
Враховуючи
інтернаціоналізацію
економік
та
інтенсивність
глобалізаційних процесів можна зробити висновок, що світова спільнота
створює своєрідний ланцюг економічної співпраці, соціальної допомоги,
сприяння розвитку наукового та культурного середовищ. Індикатором
ефективного функціонування будь-якої сфери є постійне впровадження
інноваційних технологій, які спрощують процес та роблять його максимально
зручним.
В останні десятиліття відбуваються радикальні зміни у сфері
інформаційних технологій. Світова спільнота швидко опановує нові продукти
та послуги так званої «автоматизації життя». Щороку світові монополісти
різноманітних ринків виробляють високопродуктивні товари. Українське
суспільство, яке намагається бути орієнтоване на підтримання фінансової та
соціальної стабільності, повинне розвиватися інноваційним шляхом,
забезпечуючи динамічний розвиток інформаційних технологій та долаючи
бар‘єри командно-адміністративного характеру.
Для характеристики суспільства, ми оцінюємо рівень інфляції та цін,
зайнятість населення, доходи, позицію національної одиниці на валютному
ринку– показники функціонування фінансового механізму країни, завдяки
якому держава контролює їх. Основою в спостереженні економічного життя є
фінансовий ринок та його структурні елементи, а саме ринок кредитних
ресурсів –специфічна складова фінансового ринку, де формується попит та
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пропозиція на кредитні ресурси, тобто взаємодія між кредиторами та
позичальниками за допомогою фінансового посередництва [1].
Ринок кредитних ресурсів та фінансовий ринок загалом досліджували
багато вітчизняних вчених та науковців, а саме В.Д. Лагутін, С.О. Маслова, М.І.
Савлук, О.Ю. Смолянська, І.В. Чехова та ін.
Ринок кредитних ресурсів є «двигуном» фінансового ринку. Саме завдяки
ринку кредитних ресурсів відбуваються найрізноманітніші процеси з капіталом,
що дає змогу його централізації та концентрації. Проте український ринок
кредитних ресурсів перебуває на етапі розвитку та потребує вдосконалення та
перетворень, а саме технологічних та інноваційних. Тобто при розробленні
довгострокового плану вдосконалення – фінансової стратегії розвитку ринку
кредитних ресурсів необхідно якомога точніше проаналізувати сильні та слабкі
сторони: недоліки та переваги, охарактеризувати загальну структуру та
дослідити шляхи підвищення наявного потенціалу. Саме від раціонального
використання можливостей залежить реалізація фінансової стратегії розвитку
ринку кредитних ресурсів.
Один з прикладів інновацій на ринку кредитних ресурсів є «Peer-to-Peer».
Поняття «Peer-to-Peer» кредитування або «Person-to-Person» кредитування в
перекладі з англійської означає «кредитування серед рівних». Як висловився
Джьорг Райнбольт (Jörg Rheinboldt), керуючий справами товариства венчурного
капіталу і колишній керуючий німецького eBay1 про Smava (німецький аналог
p2p) – «Як eBay для грошей» («Wie ein eBay für Geld»). Social Lending або Peer
to Peer Banking (р2р) – соціальне кредитування, яке підтримується
інформаційними технологіями за допомогою світової мережі Інтернет та було
започатковане в 2005 році. Соціальне кредитування, яке є аналогом
традиційного комерційного банківського методу, передбачає пряму
комунікацію між кредиторами та позичальниками. В такому безпосередньому
зв‘язку банківське посередництво є відсутнім. Люди здійснюють пошук
кредиторів чи тих, кому бажають надати в позику кошти, за допомогою
спеціальних Інтернет порталів, які в кожній країні мають свою назву [2].
Впровадження інновацій як технологічного, так і організаційного
характеру в фінансовому секторі відіграє позитивну роль у функціонуванні
ринку кредитних ресурсів. Інноваційний розвиток є вагомим підтвердженням
економічних структурних зрушень. Дослідження зарубіжного досвіду
інноваційних технологій дає можливість покращити загальну національну
конкурентоспроможність і внести корективи до вітчизняних стандартів
механізму ринкової економіки.
Література
1. Чехова І.В. Економічна сутність формування ринку кредитних ресурсів// Держава та
регіони: Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – ғ1. С.205-209.
2. Schumann M. Peer to Peer Banking – State of Art/ M. Schumann, A. Frerichs Arbeitsbericht
des Instituts für Wirtschaftsinformatik Professur für Anwendungssysteme und E-Business.
– 2008. – ғ2. – 72 S.
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eBay – міжнародний Інтернет-аукціон, де здійснюється купівля та продаж різноманітних товарів.
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СЕКЦІЯ 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Атамас П. Й., к. е. н., професор,
Атамас О. П., ст. викладач
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ У
НЕДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Метою бухгалтерського обліку в недержавних навчальних закладах є
достовірне відображення наявних матеріальних та фінансових ресурсів і
результатів діяльності, а також формування повної та достовірної інформації
про використання одержаних коштів.
Основну суму доходу навчальні заклади недержавної форми власності
одержують від надання платних освітянських послуг, які являють собою
систему знань, умінь і навичок, що використовуються для задоволення
різнобічних потреб особистості, суспільства або держави. Рівень освітянських
послуг не можна безумовно ототожнювати з тим комплексом знань, умінь та
навичок, які засвоєні конкретними споживачами таких послуг (учнями,
студентами, курсантами тощо), адже останній багато в чому залежить від самих
замовників та споживачів цих послуг. Тому в освітянській роботі неможливо
встановити та визначити узагальнюючий показник якості наданих послуг з
метою використання його в обліку результатів діяльності.
Ця особливість освітянських послуг зумовлює необхідність в обліку
недержавних навчальних закладів зосереджуватися на питаннях:
- обліку доходів від наданих послуг та інших надходжень;
- обліку витрат, пов‘язаних з наданням послуг та визначенням їх
собівартості;
- обліку наявності, стану та ефективності використання матеріальних
ресурсів;
- обліку розрахунків за надані послуги, з оплати праці, з постачальниками
тощо.
Сума коштів або інших активів, одержаних навчальним закладом як плата
за навчання, є доходом від реалізації наданих освітянських послуг. З цим
пов‘язане одне з найважливіших завдань, яке вирішує кожен недержавний
навчальний заклад – визначення моменту переходу права власності на
результати від надання освітянських послуг, тобто моменту визнання доходу.
Порядок обліку доходів регламентується П(С)БО 15 «Дохід», яким
передбачено, що дохід від надання послуг визнається виходячи зі ступеня
завершеності операцій з надання послуг. Навчальні заклади на підставі
затверджених відповідним чином навчальних планів та своїх організаційних
особливостей самостійно обирають форми, порядок і періодичність проміжної
атестації, поточного та періодичного контролю успішності студентів (учнів,
слухачів і т. ін.), а отже дохід від надання освітянських послуг вони можуть
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визнавати поетапно: за місяць (у дошкільних навчальних закладах), четверть (у
загальноосвітніх середніх школах), семестр, триместр або рік (у вищих
навчальних закладах різних рівнів акредитації), за весь період навчання (для
короткотермінових форм підготовки - курсів, семінарів і т. ін.). Але незалежно
від обраної періодичності визнання доходу тривалість проміжного етапу та
розрахункового періоду повинна бути обов‘язково передбачена у наказі про
облікову політику закладу освіти та у контракті, а сам факт надання такої
послуги (завершеності етапу) повинен бути підтверджений документально
(класним журналом, відомостями успішності, сертифікатом, довідкою,
атестатом, дипломом тощо).
Отже, доходом звітного періоду можна вважати лише кошти, що
надійшли за вже надані послуги. Такі суми відображають в обліку звичайними
записами:
Д-т субрах. 301, 311 – К-т субрах. 361,
Д-т субрах. 361 – К-т субрах. 703.
Кошти, що надходять як передоплата, не можна вважати доходом, адже
вони ще не зароблені і не характеризують фактичного обсягу наданих послуг.
Їх можна розглядати як аванси покупців або як доходи наступних періодів з
поступовим віднесенням до доходів поточного (звітного) періоду відповідно до
ступеня завершеності наданих послуг. В обліку такі операції відображають
записами:
1) надійшла авансом оплата за навчання:
Д-т субрах. 301, 311 – К-т субрах. 681;
2) зараховано дохід від наданих послуг:
Д-т субрах. 681 – К-т субрах. 703.
Такий варіант відображення в обліку доходів навчальних закладів є, на
нашу думку, найбільш раціональним: він дає можливість в системному порядку
вести аналітичний облік розрахунків з кожним споживачем освітянських
послуг.
Крім основної оплати безпосередньо за надання освітянських послуг,
навчальні заклади можуть одержувати інші доходи: пеня за несвоєчасну оплату
за навчання; оплата за відновлення у складі студентів після відрахування; за
переведення з іншого вузу, на іншу форму навчання, на іншу спеціальність; за
ліквідацію академічної заборгованості і т. ін. Можливі також надходження за
додаткові послуги: проживання у гуртожитках; вивчення факультативних
курсів; додаткові можливості користування комп‘ютерними класами,
копіювальною технікою, спортивними залами; медичні послуги тощо.
В обліку необхідно розмежовувати інші доходи за їх призначенням та
джерелами надходження, для чого зазвичай використовують їх окремий
аналітичний облік на відповідних субрахунках (715, 719 тощо). Це необхідно не
лише для контролю за доходами та їх використанням, а й для визначення
економічної доцільності окремих додаткових послуг та їх вартості (ціни).
В якості джерела коштів для освітянської діяльності можуть
використовуватися також інші цільові та нецільові надходження. Кошти або
інші активи цільового призначення можуть надходити навчальному закладу як
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асигнування з бюджету або позабюджетних фондів, цільових внесків фізичних і
юридичних осіб тощо. Обов‘язковою умовою таких надходжень є визначення
мети їх використання (в установчих документах закладу освіти або у
відповідних документах осіб, що надають такі кошти – заявах, платіжних
дорученнях тощо). У бухгалтерському обліку цільові надходження обліковують
на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», а до складу
доходів ці кошти зараховують по мірі їх використання за призначенням:
Якщо закладу освіти надходять кошти без визначення конкретної мети
використання, їх можна використати на фінансування любих заходів у межах
статутної діяльності установи. Такі надходження вважають нецільовими. Для їх
обліку використовують субрахунок 718 (при надходженні грошових коштів чи
інших оборотних активів) або субрахунок 424 (при одержанні необоротних
активів). Вартість останніх відносять на доходи по мірі їх амортизації у процесі
використання.
Крім того, у неприбуткових організацій можуть бути такі доходи як
проценти, дивіденди, страхові відшкодування; від видавничої діяльності,
проведення культурних заходів, надання майна в оренду; від списання
кредиторської заборгованості, реалізації непотрібних основних засобів і
товарно-матеріальних цінностей та ін. В обліку перелічені доходи
відображають на загальних підставах згідно П(С)БО 15 «Дохід».
Для визначення економічної доцільності та ефективності надання
окремих послуг необхідно організувати аналітичний облік одержаних доходів
окремо за кожним їх видом, джерелом надходження та призначенням, тобто
забезпечити відображення в обліку доходів у відповідності з принципами
організації обліку за центрами відповідальності (центрами доходів та/або
прибутку). Таким же чином необхідно побудувати і аналітичний облік витрат.
Це дасть можливість визначати собівартість та рентабельність як окремих видів
діяльності, так і навчальних підрозділів (програм тощо).
Алупой Т.О.
студентка обліково-фінансового факультету
Миколаївський національний аграрний університет
ЯКІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І КРИТЕРІЇ
ВИЗНАЧЕННЯ
Якість аудиторських послуг розглядається як здатність задоволення
потреб замовника та суспільства в отриманні достатнього рівня впевненості у
фінансовій інформації, що виступає предметом аудиту. Аудиторські послуги,
сформовані на основі міжнародних стандартів аудиту, постійно
удосконалюється, виходячи з інформаційних потреб суспільства та
користувачів фінансової звітності суб‘єктів господарювання. Подальший
розвиток аудиторської діяльності потребує вирішення питань, пов'язаних із
підвищенням її якісного рівня, що значною мірою дозволить зміцнити престиж
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цієї професії і ступінь довіри до інформації, наданої аудиторами, з боку всіх
зацікавлених користувачів та суспільства.
Якість аудиторських послуг – це системне дотримання реальної
професійної незалежності у контексті вимог чинного законодавства та
стандартів аудиту, Кодексу професійної етики. Якість аудиторських послуг на
сьогодні переходить на якісно новий рівень, а саме забезпечення якості
аудиторських послуг, що в подальшому стане основою для визначення
розвитку Українського аудиту на міжнародному рівні.
Аудиторська палата України (АПУ) виступає в ролі суб'єкту, в
компетенцію якого входить безпосереднє здійснення контролю якості аудиту та
встановлення
порядку
його
проведення,
що
підтверджується
її
повноваженнями. Регулярному та обов'язковому контролю якості аудиторських
послуг мають підлягати всі аудитори та аудиторські фірми. Такий вид
контролю повинен попереджувати імовірні помилки в роботі аудиторів,
покращити якість аудиторський послуг. Результатом мають бути рекомендації
щодо поліпшення систему внутрішнього контролю аудиторської компанії.
Найважливішим кроком у забезпеченні якості аудиту, який включається в
систему контролю якості є забезпечення незалежності аудитора та дотримання
усіх етичних норм професії. Для вирішення такого роду проблем аудиторські
фірми намагаються враховувати рівень професійної компетентності
співробітників у вигляді кваліфікаційних вимог, що висуваються до посад,
передбачених структурою їх управління. Поряд з цим обов'язковими умовами
якісного проведення аудиту, планування та документування цього процесу.
Основними принципами перевірок щодо контролю якості є обов‘язковість;
незалежність; конфіденційність; доцільність; достатність; достовірність;
колегіальність ухвалення рішень [2].
Система контролю якості аудиту представлена, як і будь-яка інша система
контролю, такими елементами як суб'єкт контролю, об'єкт контролю та засоби
контролю. З точки зору вирішення проблем підвищення якості аудиту
важливим є дослідження всіх цих елементів. Забезпечення якості аудиторських
послуг можливе через запровадження нормативних базових вимог та
внутрішніх регламентів щодо формування і запровадження системи управління
якістю в аудиторських фірмах. Нормативні базові регламенти формуються на
перших двох рівнях регулювання аудиторської діяльності: законодавче
регулювання (державний рівень); нормативно-методичне регулювання;
внутрішнє регулювання аудиторської діяльності. Критерієм якості при
проведенні аудиту вважається, насамперед, виконання аудиторами вимог
міжнародних та національних стандартів аудиту.
Для ефективного функціонування ринку аудиторських послуг повинна
бути створена система забезпечення якості, яка розглядається як реалізація
сукупності елементів регулювання аудиторської діяльності: системи
аудиторських стандартів, зовнішнього та внутрішнього контролю якості,
сертифікації і підвищення кваліфікації аудиторів, дозволу на зайняття
діяльністю, нормативно-правового регулювання. Проблему підвищення якості
аудиту і створення системи контролю за наданням аудиторських послуг в
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Україні загострює ситуація, яка склалася на світовому ринку аудиту й
обумовлена особливостями взаємовідносин між користувачами інформації та
аудиторськими фірмами. Оскільки аудит спирається на довіру зацікавлених
осіб до професіоналізму аудиторів, питання підвищення якості аудиторських
послуг набуває першорядного значення. Це підтверджується відсутністю
ефективної методологічної бази контролю якості аудиторської діяльності.
Таким чином для досягнення високого рівня якості аудиторських послуг,
що є визначальним фактором успішного розвитку вітчизняного аудиту,
недостатньо визначити основні напрями і методику контролю. Необхідно
забезпечити їх практичну реалізацію та безпосередніх виконавців. Враховуючи
всі аспекти аудиторської сфери діяльності в Україні, спираючись на вимоги
міжнародних стандартів і саме тоді Україна зможе вийти на міжнародну арену
надання якісних аудиторських послуг.
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ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
КЛАСИФІКАЦІЯ РІЗНОВИДІВ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
У процесі діагностики підприємства використовують різноманітні методи
та засоби задля досягнення поставлених цілей, для різних об‘єктів та суб‘єктів.
Актуальність дослідження полягає у необхідності формування цілісної
класифікації діагностики підприємства, котра дає можливість суб‘єктам
вибрати вид діагностики, найефективніший у певній ситуації.
Монографічний аналіз праць зарубіжних та вітчизняних вчених [4; 5]
дозволяє стверджувати, що в їх наукових дослідженнях практично немає чіткої
інформації щодо класифікаційних ознак та видів діагностики підприємства.
Діагностику підприємства доцільно класифікувати за об’єктом
дослідження на системну та елементну діагностику.
Оскільки об‘єкти діагностики за рівнем охоплення питань, що
вивчаються в процесі діагностичних досліджень діагностику підприємства
варто поділяти на комплексну, часткову та тематичну.
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За метою здійснення пропонуємо класифікувати діагностику на
оперативну та стратегічну. За періодичністю проведення слід виділити
періодичну та разову діагностику підприємства. За часовим спрямуванням
варто виділяти ретроспективу, поточну та прогностичну діагностику. За
інформаційними даними діагностику підприємства доцільно поділяти на
діагностику, яка базується на облікових даних та на даних спеціальних
досліджень.
Ще однією класифікаційною ознакою для виокремлення різновидів
діагностики підприємства є рівень нормативного забезпечення. Регламентована
діагностика підкріплена відповідними документами, у яких чітко встановлено
загальні правила та принципи. Нерегламентована діагностика характеризується
тим, що на підприємстві немає відповідного нормативного забезпечення.
За первинністю здійснення діагностику підприємства доцільно
класифікувати на планову та непланову. Залежно від повноти вибіркового
обстеження виділяємо нормативну, індивідуальну та групову діагностику
підприємства. В залежності від стану і змін у вибірковій сукупності
пропонуємо розрізняти діагностику підприємства на динамічну та статичну. За
видом діяльності доцільно відокремити наступні види діагностики: виробничу,
фінансову, маркетингову, екологічну, інноваційну, інвестиційну та
зовнішньоекономічну тощо. Дослідження наукових праць вчених [4] дозволило
виділити таку класифікаційну ознаку як методика дослідження. За методикою
дослідження варто виділити: аналітичну, експертну та імітаційну діагностику.
За ознакою впливу середовища варто виділяти діагностику зовнішнього
середовища функціонування підприємства - діагностика факторів прямої,
непрямої дії та діагностику внутрішнього середовища функціонування
підприємства. Об‘єкт діагностики характеризується як кількісними, так і
якісними параметрами, тому за формою параметрів досліджуваного об’єкта
пропонуємо виділяти діагностику, що спрямована на виявлення якісних
параметрів (якісна), кількісних параметрів (кількісна), якісних та кількісних
параметрів підприємства (комбінова).
За
критеріальною
базою
показників-індикаторів
пропонуємо
виокремлювати монокритеріальну та полікритеріальну діагностику.
Ґрунтуючись на науковому доробку вчених [1], доцільно зазначити, що
особливу увагу варто звернути на таку класифікаційну ознаку, як ступень
встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Ця ознака дає змогу
розмежовувати діагностику на етіологічну та симптоматичну діагностику.
За рівнем механізації обробки інформації існують автоматизована та
неавтоматизована діагностика підприємства. За доступністю результатів
діагностики виділяємо закриту (секретну) та відкриту (несекретну) діагностику
діяльності підприємства. Наступна ознака, за якою можна класифікувати
діагностику підприємства, – склад виконавців діагностичних процедур. За цією
класифікаційною ознакою логічно виділяти внутрішню, зовнішню та
комплексну діагностику.
Залежно від організаційної форми діагностику підприємства слід
розглядати як централізовану, децентралізовану, змішану. Діагностику
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підприємства доцільно класифікувати за цільовим призначенням на діагностику
фінансового стану; кризового стану та загрози банкрутства; потенціалу;
економічної безпеки, системи управління тощо. Ґрунтуючись на науковому
доробку вчених [2; 5], доцільно зазначити, що особливу увагу слід звернути на
таку класифікаційну ознаку, як тип антикризового менеджменту. Ця ознака
дає змогу розмежовувати діагностику на антиципативну, превентивну,
реактивну, санаційну (зовнішню і внутрішню).
На основі опрацювання теоретичних та практичних досліджень нами
запропоновано різноманітні класифікаційні ознаки та виокремлено на їх основі
види діагностики підприємства.
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Чорна С.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТИВИ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
Однією з найважливіших категорій обліково-аналітичного процесу є
активи підприємства. Вони включають в себе різноманітні господарські засоби,
які забезпечують всі етапі відтворювального процесу, та поділяються на
оборотні та необоротні.
Суть активів визначається їх економічним значенням, необхідністю
забезпечення відтворювального процесу, що включає як процес виробництва
так і процес обігу.
Розвитку теорії обліку активів сприяли праці таких відомих вітчизняних
вчених: Ф.Ф. Бутинця, С.В. Голова, В.І.Єфіменка, В.П.Завгороднього, М.С.
Пушкаря, Г.В.Нашкерської, І.І.Сахарцевої, В.В. Сопка, В.Г.Швеця та інших..
Проте, цілий ряд питань щодо дослідження сутності активів, методики обліку
їх окремих елементів вимагає подальших досліджень.
Для розкриття економічних інтересів підприємств в умовах ринкових
відносин необхідний системний підхід до визнання категорії "активи" в
економічному та обліковому аспектах.
Незважаючи на те, що актив є однією з головних складових
бухгалтерського обліку, в минулому і в теперішній час питання визначення
активів як економічної категорії викликає наукові дискусії.
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Ряд авторів, зокрема Гордієнко К.Д. [1, с.7], Загородній А.Г., Вознюк
Г.Л., [2, с.13] розглядають активи, як ресурси, контрольовані підприємством в
результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до
надходження економічних вигід у майбутньому. Тобто це визначання, яке
наводиться в Положеннях(стандартах) бухгалтерського обліку.
Друга група авторів розглядає активи як майно, грошові кошти, цінні
папери, що належать підприємству та
як складову частина балансу
підприємства, де в активній частині показуються всі його кошти і їх
розміщення по стадіях відтворення, а в пасивній частині відображені джерела
коштів, згруповані по їх походженню [3, с.11].
Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. розглядають
активи, як сукупність майна, інтелектуальної власності, грошових ресурсів, що
належать підприємству, фірмі, компанії (будівлі, споруди, машини й
устаткування, матеріальні запаси, банківські вклади, вкладення в цінні папери,
патенти, авторські права та ін.) в які вкладено засоби власників та інших осіб
[4, с.18].
Досліджуючи формулювання визначення активів на основі притаманних
властивостей, М.Метьюс і М.Перера відзначають, що ряд авторів розглядає
актив як:
джерело майбутніх доходів;
будь-який майбутній дохід;
сукупність прибуткового потенціалу;
будь-який
економічний
ресурс,
здатний
приносити
дохід
господарюючому суб‘єктові;
вірогідні майбутні економічні вигоди;
майбутні економічні вигоди [5, с.264].
На основі проведеного аналізу можна зазначити, що термін ―активи‖
розглядається в трьох аспектах:
1) активи як категорія, яка розкриває ту сукупність статей, що
представлені в активі балансу;
2) активи, тобто майнові об‘єкти, які належать на правах власності
господарюючому суб‘єкту;
3) активи як ресурси, що контролюються підприємством, від
використання яких очікується одержання в майбутньому економічних вигод.
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Київський національний торговельно-економічний університет
МЕТОДИЧНІ НАПРЯМКИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО
КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Специфіка роботи підприємств ресторанного господарства зумовлює
посилення системи внутрішньогосподарського контролю найбільша увага якої
спрямована на господарські операції, що пов‘язані з рухом запасів. Зазначене
обґрунтовується щоденним їх надходженням, збереженням, відпуском у
виробництво та в роздрібну мережу. На даних етапах діяльності в закладах
ресторанної сфери існують випадки порушень. Для того, щоб їх не допустити,
окремі науковці пропонували різні методики.
Загальну
методику
внутрішньогосподарського
контролю
на
підприємствах різної галузі висвітлювали ряд науковців у своїх працях,
зокрема: С.В Бардаш [1], В.Ф. Максімова [2], Л.В. Нападовська [3], В.П.
Пантелеєв [4] тощо.
Методику внутрішнього контролю на підприємствах ресторанної сфери
пропонують І.В. Десяткіна [5], Н.В. Смірнова [6].
Наведені методики контролю підприємств ресторанного господарства не
дають повного уявлення про те, як слід здійснювати контроль запасів на етапах
господарської діяльності. Тому, через низький рівень висвітлення
досліджуваних теоретичних питань та відсутність методики проведення
внутрішньогосподарського контролю запасів виникає необхідність розробки
такої методики, реалізація якої забезпечить систему управлінських рішень
адекватної інформації про запаси сфери ресторанного господарства.
Дослідження практичної діяльності ресторанної галузі показують, що у
значної
частини
підприємств
занижена
дієвість
системи
внутрішньогосподарського контролю. З метою функціонування його
повноцінної
системи
пропонуємо
здійснювати
адміністративний,
бухгалтерський та технологічний контроль.
Виконання чітко визначених завдань суб‘єктами адміністративного,
бухгалтерського та технологічного контролю дозволить попередити та не
допустити відхилень при здійсненні господарських операцій із запасами.
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Адміністративний контроль покладений на керівників підприємств,
підрозділів в рамках затверджених внутрішніх організаційних і розпорядчих
документів. Бухгалтерський контроль спрямований на збереження запасів та
перевірку достовірності облікових даних і фінансової звітності. Даний вид
контролю виконують працівники бухгалтерії, матеріально-відповідальні особи
та інвентаризаційна комісія. Технологічний контроль забезпечує відповідний
рівень якості ресторанної продукції згідно до встановлених нормативів.
Суб‘єктами даного виду контролю є: завідувач виробництва, бракеражна
комісія.
Для забезпечення достовірної інформації та виконання належних
контрольних функцій працівниками підприємства пропонуємо доповнити склад
суб‘єктів адміністративного, бухгалтерського та технологічного контролю
внутрішнім аудитором, який професійно застосовуватиме методичні прийоми
та способи перевірки при формуванні необхідних аудиторських доказів.
З
метою
посилення
контрольних
процедур
до
системи
внутрішньогосподарського контролю доцільно виділити контрольні точки за
господарськими операціями із запасами, що підлягатимуть перевірці
суб‘єктами контролю.
Під контрольними точками слід розуміти елементи деталізації
контрольних процедур господарських операцій із запасами, розробка яких,
дозволить суб‘єкту контролю якісно та в повному обсязі виконувати контрольні
функції з максимально точним результатом, що забезпечить ефективність та
результативність перевірки.
Контрольні точки доцільно деталізувати за господарськими операціями із
запасами на етапах постачання, зберігання та відпуску, а також за суб‘єктами
системи внутрішньогосподарського контролю.
Наведена методика внутрішньогосподарського контролю запасів
підприємств ресторанного господарства дозволить своєчасно отримати
інформацію про їх стан та рух, а також забезпечить високий рівень та якість
проведення перевірок, оперативне виявлення відхилень в процесі застосування
контрольних процедур.
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II курс магістратури, спеціальність «Облік і аудит»
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ
В останні роки на державному рівні спостерігається підвищення уваги
щодо проблем обліку, оцінки та аудиту нематеріальних активів. Практично
відсутні методики аудиту нематеріальних активів. Не знайшли свого належного
висвітлення й питання надання аудиторських послуг щодо оцінки наявності та
руху нематеріальних активів.
Особливістю аудиту нематеріальних активів є перевірка об‘єктів і аналіз
прав, що з них випливають. Це зумовлює потребу у дослідженні юридичної
форми документів, що може бути здійсненим за умови залучення до аудиту
консультантів і експертів (патентних повірених), які спеціалізуються з цих
питань.
Метою аудиту нематеріальних активів є формування професійної думки
аудитора щодо достовірності первинних даних про факти господарського
життя, повноти та своєчасності відображення цих даних в обліку, правильності
ведення обліку та відображення у фінансовій звітності прав підприємства на
користування природними надрами, майном, землею, авторським правом у
сфері науки, літератури, мистецтва, об‘єктами промислової власності та інших
видів нематеріальних активів [3, с. 24].
Вітчизняна методика аудиту нематеріальних активів не є досконалою,
тому було запропоновано власні підходи щодо проведення аудиту
нематеріальних активів.
На нашу думку, доцільно проводити аудит нематеріальних активів,
враховуючи послідовність таких етапів як: перевірка положень облікової
політики в частині нематеріальних активів; перевірка наявності нематеріальних
активів; перевірка відповідності показників фінансової звітності показникам
синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів; аудит операцій по
надходженню нематеріальних активів; аудит амортизації нематеріальних
активів; аудит операцій із вибуття нематеріальних активів [1].
Необхідно зазначити певні процедури, що включає в себе кожен з
наведених етапів аудиту нематеріальних активів, а саме:
1. Перевірка положень облікової політики в частині нематеріальних активів.
2. Перевірка наявності нематеріальних активів.
3. Перевірка відповідності показників фінансової звітності показникам
синтетичного і аналітичного обліку нематеріальних активів.
4. Аудит операцій по надходженню нематеріальних активів.
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5. Аудит амортизації нематеріальних активів.
6. Аудит операцій із вибуття нематеріальних активів.
7. Аудит операцій, пов‘язаних із наданням права на використання
нематеріальних активів [2].
Також, обов‘язково аудит нематеріальних активів має включати і
аналітичні процедури.
Процедури аналізу наявності, руху та ефективності використання
нематеріальних активів є досить трудомісткими, а методика ефективності
використання нематеріальних активів не є достатньо розробленою.
У межах укладеного договору на проведення аудиту запропоновано
розробляти і програму аналізу, оскільки методика виконання аналітичних
процедур та обсяг їх застосування є предметом професійного судження
аудитора. У програмі запропоновано відображувати інформацію про мету і
завдання аналізу, об‘єкт аналізу, джерела інформації і період, за який
проводиться аналіз, та систему показників, що використовуються для аналізу
нематеріальних активів [3, с. 21].
Для проведення економічного аналізу використання нематеріальних
активів при процедурі аудиту необхідно [4]:
1. В повному обсязі інформаційно забезпечити аналітиків.
2. Насамперед здійснити аналіз структури та динаміки, аналіз наявності
та руху, аналіз ефективності, аналіз ліквідності нематеріальних активів.
3. Дотримуватися системного підходу при аналізі використання
нематеріальних активів підприємства.
4. В результаті проведеного аналізу визначити можливі шляхи
підвищення ефективності використання нематеріальних активів [1, с. 132].
Можна зробити висновок, що проведенню аудиту нематеріальних активів
перешкоджає наявність проблем, зумовлених специфікою об‘єкта аудиту та
відсутністю належно розробленої методики. Таким чином,
нами було
удосконалено методику аудиту нематеріальних активів завдяки виділенню
методичних прийомів та процедур, що забезпечують комплексне дослідження
операцій з нематеріальними активами в процесі аудиторської перевірки
використовуючи аналітичні процедури проведення аудиту.
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ЕКОНОМІЧНО-ОБЛІКОВА СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ
З розробкою та прийняттям Проекту «Стратегії інноваційного розвитку
України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» держава
зробила крок до підвищення національної безпеки, довгострокового
економічного розвитку, технологічної та організаційної конкуренції.
Підприємства, за рахунок створення та залучання інновацій, здатні підвищити
продуктивність та конкурентоспроможність, задовільнити попит якісною
продукцією, враховуючи споживчі бажання та тенденції їхніх змін, а і
скоротити витрати за допомогою створених енергозберігаючих технологій.
Дослідження ролі інновацій в розвитку людського суспільства охоплює
всі сфери економічної та соціальної діяльності. При визначенні терміну
«інновація» необхідно зазначити, що етимологія слова «інновація» (innovation)
походить від латинського слова «novus», що означає «новий». В економічній
літературі радянських часів використовувались похідні терміни поняття
інновація як «нововведення», «новація», «науково-технічний прогрес».
Методологічні основи інновацій були засновані ще класичною політекономією
однак, вперше дане поняття було введено засновником класичної теорії
інновацій австрійським економістом Й. Шумпетером, включаючи інновації в
число п‘яти нових комбінацій. Дана теорія стала поштовхом до виникнення
нових концептуальних теорій інновацій.
Категоріальні характеристики в економічних дослідженнях різняться в
межах підходів до визначення сутності інновацій:
1. Еволюційний принцип, відповідно до якого інновацій розкриваються
згідно з етапами розвитку сучасної теорії інновацій – від класичної до
соціальної концепції.
2. Двуполярний принцип, що розмежовує «об‘єктний» та «процесний»
підходи, визначаючи інновацію як результат або як процес інноваційної
діяльності.
3. Багатовимірний принцип, відповідно до якого інновації можуть
розглядатись як результат, як система, як вимір та як процес [1].
В економічній науковій літературі відсутній єдиний погляд на визначення
інновацій, також різняться їхній економічний та бухгалтерський зміст. Тому всі
трактування економічної сутності категорії «інновації» можна згрупувати у дві
великі групи – трактування інновацій із точки зору економічної теорії або
бухгалтерського обліку (табл. 1).
Аналізуючи вищевикладені тлумачення сутності інновацій, очевидно, що
дослідникам облікового напряму імпонує визначення, наведене в Законі
України «Про інноваційну діяльність», де інновації визнаються кінцевим
результатом та яке більше характеризує наслідки впровадження інновацій у
виробничий процес, ніж їхню економічну сутність.
213

Таблиця 1
Дефініції економічної сутності інновацій
Автори
М.Хучек
[8,с. 67]
Б. Твісс [7]
В.Г.
Мединськи
й [6, с. 5]
О.В.
Кантаєва
[4, с. 25].
О.О.
Ільченко
[3, с. 7]
О.О.
Левицька
[5, с. 6].

Визначення інновацій
Трактування сутності інновацій із точки зору економічної теорії
Інновації – це зміни в техніці, технології, організації, екології, економіці, а
також соціальному житті підприємства
Інновація – це процес, в якому винахід чи ідея набувають економічного змісту
Інновація – об‘єкт, упроваджений у виробництво в результаті проведеного
наукового дослідження або зробленого відкриття, якісно відмінний від
попереднього аналога.
Трактування сутності інновацій з точки зору бухгалтерського обліку
Інновація визначається як кінцевий результат інноваційного процесу, що
отримав втілення у вигляді нової або удосконаленої продукції або технології
Інновації - це кінцевий результат інтелектуальної діяльності (наукових
досліджень і розробок) у вигляді нового, або удосконаленого об‘єкта
(конкурентоспроможної технології, продукції чи послуги), що якісно
відрізняється від попереднього аналога.
Інновації - сукупність заходів, спрямованих на використання і комерціалізацію
результатів наукових досліджень та розробок і появу на ринку нової
конкурентоздатної продукції чи послу.
Закон України «Про інноваційну діяльність» [2]

« Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології,
продукція або послуги, а
також організаційно-технічні
рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Тобто це визначення передає зміст інновацій, які знайдуть відображення
у вигляді створеного інноваційного продукту (техніки) як об‘єкта
інтелектуальної власності (відображення у складі об‘єктів нематеріальних
активів) або як створений матеріальний об‘єкт.
Узагальнення вищевикладеного свідчить про відсутність однозначності та
єдності в трактуванні інновацій, що характеризує інновації як складну
багаторівневу економічну категорію. Проте головною сутністю інновацій є
відображення спільних взаємозв‘язків у відношеннях виробництва та реалізації
інновацій.
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МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
КОНЪЮНКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ
В современных условиях трансформации экономики Украины
исследование состояния банковской системы и межбанковских отношений
приобретает особое значение. Это обусловлено существенным повышением
требований к банковской системе, ее кредитно–инвестиционного потенциала,
устойчивости и ликвидности.
На сегодня отечественный рынок межбанковских кредитов представляет
собой один из ключевых сегментов финансового рынка. А межбанковский
кредит занимает особое место в системе кредитных отношений и имеет
значительное влияние на развитие банковской системы в целом.
Вопросу межбанковского кредитования в финансовой литературе уделено
незначительное внимание. Учитывая это, особую актуальность приобретает
дальнейшее совершенствование механизма межбанковского кредитования и
определение основных факторов, определяющих действенность межбанковских
кредитов [1, с. 139].
Рыночная трансформация национальной экономики открыла новый этап в
развитии кредитного дела. В связи с этим остро встала проблема научного
осмысления новых явлений в сфере кредитования, понимание их содержания,
природы и сущности, разработки эффективных схем и технологий кредитного
процесса и их использование на практике.
Межбанковский рынок – часть рынка ссудных капиталов, где временно
свободные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и
размещаются банками между собой.
Участниками межбанковского рынка кредитных ресурсов является
Национальный банк Украины, его региональное управление, коммерческие
банки, их филиалы и отделения [3, с. 99].
Размещать и приобретать кредитные ресурсы на межбанковском рынке
кредитных ресурсов банку выгодно прежде по двум причинам:
коммерческие банки в отличие от субъектов хозяйственной деятельности,
отличаются высокой надежностью;
процентная ставка по межбанковским кредитам, как правило, ниже
ставки по кредитам субъектам экономики.
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Предоставление и получение кредитов коммерческими банками на
межбанковском рынке регламентируется Законом Украины «О банках и
банковской деятельности», Гражданским кодексом Украины, нормативными
актами НБУ, уставами коммерческих банков и кредитными договорами.
Кредитные отношения между коммерческими банками определяются на
договорных началах путем заключения кредитных договоров, которые должны
предусматривать права и обязательства сторон, с надлежащим оформлением
дел по межбанковским кредитам. Предоставления межбанковских кредитов
должно сопровождаться открытием счетов в соответствии с Планом счетов
бухгалтерского учета коммерческих банков Украины.
Межбанковский кредит (interbank loans) – кредит, предоставленный на
межбанковском рынке одним банком другому.
Кредитные отношения между банками определяются на договорных
началах путем заключения кредитных соглашений, предусматривающих
условия размещения временно свободных средств, права и обязательства
сторон с надлежащим оформлением дел по межбанковским кредитом [2, с.
129].
На рынке межбанковских кредитов могут использоваться также
банковские векселя и депозитные сертификаты. Депозитный сертификат – это
письменное свидетельство банка о депонировании денежных средств,
удостоверяющее право вкладчика на получение депозита.
Принятие банком оптимального решения по продаже и покупке ресурсов
на межбанковском рынке возможно лишь при условии точного владение
ситуацией на рынке кредитных ресурсов и научного прогнозирования
динамики ее изменения.
Межбанковский кредит – это оперативное по способу привлечения
средств, но дорогой источник ресурсов банка.
Межбанковские кредиты по составу делятся на взаимные кредиты между
коммерческими банками и кредитования НБУ коммерческих банков. В общей
структуре межбанковских кредитов преобладают взаимные кредиты
коммерческих банков (80–85%), однако с развитием банковской системы доля
кредитов НБУ расти.
За годы независимости нашего государства межбанковское кредитование
и рынок межбанковских кредитов прошли сложный путь формирования.
Действующие в Украине кредитные отношения между Национальным банком
Украины и коммерческими банками должны не рыночный, а
административный характер.
Рынок межбанковских кредитов функционирует на двух уровнях
(макроэкономическом и микроэкономическом), поэтому действенность
межбанковских кредитов можно рассматривать тоже на двух уровнях.
Активным участником рынка межбанковских кредитов выступает
Национальный банк Украины. Наличие альтернативы ресурсам коммерческих
банков и достаточных в количественном отношении источников
рефинансирования является условием для функционирования всех секторов
денежного рынка.
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В современных условиях коммерческие банки для оперативного
привлечения денежных средств используют возможности межбанковского
рынка ресурсов, на котором происходит продажа денежных средств,
мобилизованных другими кредитными организациями [4, с. 34].
Функции межбанковского кредита, в частности: поддержание
ликвидности банковской системы, расширение ресурсной базы и индикатора
кризисных ситуаций. Ведь сущность межбанковского кредита проявляется в
его функциях, раскрытие которых позволяет установить связь данного понятия
с системой экономических отношений.
Совершенствование и активизация использования инструментов
рефинансирования Национального банка Украины необходимы для
поддержания устойчивости банковской системы и предупреждения банковских
кризисов. Предложены следующие направления совершенствования механизма
рефинансирования: введение в использование внутридневных кредитов
рефинансирования, расширение перечня возможного обеспечения данных
кредитов путем активизации политики рефинансирования под залог
корпоративных ценных бумаг и кредитных обязательств предприятий. Ведь
недостаточный уровень рефинансирования центральным банком страны
значительно ограничивает кредитную активность коммерческих банков.
Таким образом, теоретическое обоснование сущности и механизма
межбанковского кредитования, а также ключевых практических основ
оптимизации работы банков на рынке межбанковских кредитов позволили
сформулировать диссертации целостную, основательную концепцию
усовершенствования межбанковского кредитования для эффективного
функционирования банковской системы Украины и гармонизации ее развития с
задачей по стимулированию интенсивного экономического роста.
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ
РІЗНИЦЬ
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності визначені
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Положенням бухгалтерського обліку «Податкові різниці».
Податкова різниця - різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями
визнання доходів, витрат, активів, зобов‘язань за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку та доходами і витратами, визначеними податковим
законодавством [1]. Класифікація податкових різниць наведена на рис. 1.
Тимчасові
різниці

Різниці, що підлягають
вирахуванню

Податкові
різниці
Постійні
різниці

Різниці, що підлягають
оподаткуванню

Рис. 1. Податкові різниці
Постійні податкові різниці виникають у звітному періоді та не
анулюються в наступних періодах, тимчасові податкові різниці виникають у
звітному періоді та анулюються в наступних періодах. В свою чергу, постійні
різниці, що підлягають вирахуванню – це постійні податкові різниці, що
призводять до зменшення податкового прибутку або збільшення податкового
збитку звітного періоду. Постійні різниці, що підлягають оподаткуванню – це
постійні податкові різниці,
що збільшують податковий прибуток або
зменшують податковий збиток звітного періоду [2].
Податкові різниці використовуються при визначенні податкового
прибутку (збитку) звітного періоду. Для цього фінансовий результат до
оподаткування, визначений за даними бухгалтерського обліку шляхом
порівняння доходів звітного періоду з витратами, що були здійснені для
отримання цих доходів, коригується на суму постійних податкових різниць та
частину суми тимчасових податкових різниць, що відноситься до звітного
періоду.
Податкові різниці слід фіксувати в регістрах бухгалтерського обліку при
відображенні там кожної господарської операції за кожним первинним
документом (звичайно, якщо операція призводить до виникнення таких
різниць).
Інформацію про тимчасові та постійні податкові різниці потрібно
накопичувати в регістрах бухгалтерського обліку, зокрема, виділивши окремі
графи для їх відображення (з класифікацією – тимчасова чи постійна) чи в
інший спосіб, аби забезпечити реєстрацію й накопичення потрібної інформації
для її розкриття у фінансовій звітності [2].
Податкові різниці в обліку належить класифікувати згідно зі структурою
доходів і витрат. Така структуризація відповідає формату розділу ІV форми ғ 2
фінансової звітності.
За всіма податковими різницями які мають враховуватись при визначенні
податкового прибутку (збитку) звітного періоду, потрібно складати зведений
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обліковий регістр.
На сьогоднішній день, не зважаючи на прийняття Положенням
бухгалтерського обліку «Податкові різниці», питання обліку податкових
різниць залишається не до кінця врегульованим через наявність наступних
проблем:
1) Визначення податкових різниць, наведене в Положенні, передбачає
порівняння активів й зобов‘язань з доходами й витратами. Робити це
недоцільно, бо сальдо рахунків не може порівнюватись з оборотами рахунків.
Тому зважаючи на недоліки самої категорії «податкова різниця», відображення
у фінансовій звітності відповідних відомостей, у принципі, не може
претендувати на достовірність.
2) Положення спрямоване не стільки на стандартизацію звітності, як на
регламентацію суто облікових процедур. Цей підхід не відповідає сучасним
тенденціям бухгалтерського розвитку, які усувають регуляторні органи від
регулювання процесу обліку, і зосереджують увагу на контролі якості звітності.
3) Положення навряд чи обов‘язкове. Адже пп. 17.1.12 ПКУ не
зобов‘язує застосовувати офіційну методику обліку податкових різниць, а
лише дає платнику право скористатися нею. Інакше кажучи, хоча складати
фінансову звітність з урахуванням податкових різниць зі звітних періодів 2013
року й обов‘язково [1], їх облік у тому форматі, якого вимагає Положення, - це
лише офіційно рекомендований алгоритм, право платника податків.
4) Положення сповідує той метод визначення податкових різниць, який у
міжнародній практиці визнано необґрунтованим. Цей метод безпосередньо
заборонений до застосування в системі МСФЗ. Причина проста – він не дає
правдивих результатів.
5) Термінологія, що застосовується в Положенні, вельми схожа на
використовувану в П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Однак дефініції
основоположних категорій практично не перетинаються. Реалізацію вимог цих
Стандартів не синхронізовано. Це може обумовити плутанину при практичному
складанні фінансової звітності.
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від 25.01.2011р. ғ27 // www.minfin.gov.ua
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ғ17 «Податок на прибуток‖,
затверджений наказом МФУ від 5.04.99р. ғ98 // www.zakon.nau.ua
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УЧЕТНОГО
ОТРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В современных экономических условиях определяющим фактором успеха
компаний является управление человеческим капиталом, обеспечивающее
эффективное использование опыта и знаний работников. В то же время
существующие сегодня финансовые показатели не дают реального
представления о данной категории, что определяет необходимость изучения
подобной информации в системе бухгалтерского учета на основе стоимостной
ее оценки.
Вопросам учетного отражения человеческого капитала уделяли внимание
зарубежные и отечественные ученые: И. Абейсекер, Е. Брукинг, Л. Эдвинсон,
Д. Добби, Е. Фламмхольтц, Т.В. Давидюк, Н.М. Королюк, О.В. Перчук,
Д.М. Ядранский и другие. Однако отсутствие единого мнения в части решения
данной проблемы делают тему исследования актуальной.
Целью исследования является анализ зарубежной учетной практики
отражения человеческого капитала с точки зрения возможности
совершенствования отечественной учетной системы.
Человеческий капитал как объект бухгалтерского учета представляет
воплощенные в людях активы в форме их образования, квалификации,
профессиональных знаний, опыта, обеспечивающих получение экономических
выгод в будущем [1]. Это комбинация следующих факторов: качества, которые
человек привносит в свою работу (ум, энергия, позитивность, надежность,
преданность); способность человека учиться (одаренность, воображение,
творческий характер личности, смекалка); побуждения человека делиться
информацией и знаниями (командный дух и ориентация на цель) [2].
Проблема оценки и отражения в учете и отчетности человеческого
капитала за рубежом решается каждой компанией индивидуально [3]. Анализ
учетной практики Швеции показал использование следующих форм отчетности
о человеческом капитале: отчет о прибылях и убытках, баланс, примечания.
При этом в примечаниях разъясняется методика расчета основных показателей
отчетов, представленных в табл. 1.
Некоторые шведские компании в балансе человеческого капитала
используют следующие показатели: расходы по замене работников, расходы на
профилактические действия (ежегодный медицинский осмотр), расходы на
лечение, на образование; появление новых работников в течение года;
обесценивание человеческого капитала.
В датской практике учетного отражения человеческого капитала
применяются такие показатели, как оценка управления, способность
сотрудничать, удовлетворение работников, благосостояние работников, оценка
менеджментом социальных отчетов.
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Таблица 1
Основные позиции отчетности о человеческом капитале в Швеции
Отчет о прибылях и убытках
Баланс
Доходы от персонала
Активы по персоналу
Расходы на персонал:
Текущие активы по персоналу
Заработная плата
Капитал вербовки
Расходы на развитие / образование
Капитал образования
Оборот персонала
Краткосрочная задолженность по
персоналу
Отсутствие по причине болезни
Социальные действия
Долгосрочная задолженность по
персоналу
Полные расходы на персонал
Прочие расходы, обесценивание
Необлагаемые запасы
Результат после обесценивания
Связанный чистый капитал
Результат в расчете на 1 служащего
Распределяемая прибыль
(работника)
Как показывают исследования зарубежных ученых, использование
отчетов об интеллектуальном капитале позволяет менеджерам рассмотреть
вопрос о качественном составе и использовании персонала, исходя из
количественного
финансового
критерия,
поскольку
учтен
период
обесценивания и может быть исчислена доходность, связанная с действиями
персонала.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. В зарубежной практике отчеты о человеческом капитале
рассматриваются как инструмент эффективного управления персоналом и один
из факторов успеха в конкурентной борьбе.
2. За рубежом форма и содержание отчетов о человеческом капитале
определяются компаниями самостоятельно.
3. Национальные особенности украинской учетной системы требуют
разработки методических рекомендаций на общенациональном уровне для
эффективного внедрения данной категории в практику управления.
Разработка предложений в рамках методологических и организационных
основ отражения человеческого капитала в бухгалтерском учете украинских
компаний с учетом зарубежного опыта будет направлением дальнейших
исследований.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ЗВІТНОСТІ
Традиційно історичні вітчизняні дослідження звітності були направлені
на інформаційне забезпечення зовнішніх користувачів, у той час як система
узагальнення
інформації,
яка
представлялися
б
менеджерам
і
використовувалася ними при прийнятті управлінських рішень, залишалася поза
увагою дослідників. Лише розвиток ринкових відносин спонукав проводити
теоретичне обґрунтування управлінської звітності як джерела інформації для
прийняття управлінських рішень. Незважаючи, на короткий проміжок часу,
протягом якого проводилися вітчизняні дослідження у даній сфері, можна
говорити про ряд сформульованих інформаційних моделей побудови
управлінської звітності.
Інформаційне забезпечення управлінської звітності здійснюється
аналогічно фінансовій звітності, по двох ключових позиціях: користувачі (їх
вимоги та потреби) і з іншого боку наявна інформація (характеристика, оцінка).
Також, враховуючи спільність більшої частини принципів формування та
узагальнення інформації в управлінській та фінансовій звітності необхідно
слідувати принципам, що склалися і відпрацьовані при побудові звітності
підприємства. Представляється, що постановка задач щодо формування та
представлення управлінської звітності має здійснюватися за параметрами, що
враховують значимість інформації для користувача і наявної інформаційної
бази підприємства.
Крім цього, важливим елементом при формуванні звітності, нині
відіграють використовуємі новітні інформаційні технології, які відіграють
суттєву роль у накопиченні, систематизації та представленні даних
зацікавленим користувачам.
Постановку задач інформаційного забезпечення управлінської звітності в
умовах застосування новітніх технологій, можна провести за групувальними
ознаками, які слід поділити на суттєві та другорядні.
До суттєвих критеріїв слід віднести:
- вимоги користувачів. Інформація управлінської звітності є комерційною
таємницею і представляється тільки менеджерам підприємства, відповідальним
за прийняття конкретних управлінських рішень. Таким чином, інформація
управлінської звітності, з одного боку, задовольняє інформаційні потреби
єдиної групи користувачів. Але, з іншого боку, ці інформаційні потреби, як
правило, виявляються масштабні, ніж потреби зовнішніх користувачів;
- наявність структури (формату) звітності. Склад форм управлінської
звітності, формат її подання, набір показників, включених у звітні форми,
визначається підприємством самостійно. У той же час це не виключає
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існування загальних теоретичних підходів, на основі яких можна вибудувати
типову структуру управлінської звітності.
Відповідно до визначених суттєвих критеріїв необхідно виділяти
другорядні критерії побудови управлінської звітності, що ґрунтуються і
визначаються суттєвими критеріями. Саме суттєві критерії визначає саме
підприємство, що має вплив всю систему управлінської звітності. До них слід
віднести:
- регламентація порядку складання та подання звітності. Складається у
відповідності до регламентів ведення управлінського обліку, що втілюється в
обліковій політиці підприємства. Та обставина, що регламенти ведення
управлінського обліку формуються на рівні підприємства це забезпечує
гнучкість, індивідуальність управлінської звітності в кожному конкретному
випадку;
- рівень деталізації та характер показників звітності. До управлінської
звітності включаються різноманітні показники, що можуть одночасно мати
різноманітну характеристику (фактично періодичні, планові, розрахункові). В
результаті, склад показників, що включаються у форми управлінської звітності,
виявляються ширше, а структура цих форм - складнішою. Управлінська
звітність розглядається як готовий інструмент для прийняття управлінських
рішень.
- періодичність складання та термін подання звітності. Як правило,
періодичність складання бухгалтерської управлінської звітності вище, ніж
періодичність складання фінансової звітності визначається, виходячи з
інформаційних потреб користувачів інформації.
- повнота охоплення, ступінь точності та масштаб об'єктів
інформаційного забезпечення. Інформація управлінської звітності в частині
об'єктів може носити вибірковий характер: в ній наводиться інформація, яка є
суттєвою для прийняття управлінських рішень. Управлінська звітність містить
показники, що характеризують діяльність підприємства як в цілому, так і в
розрізі структурних підрозділів; велика увага приділяється складанню звітності
за центрами відповідальності. Управлінська звітність може ґрунтуватися на
оціночних значеннях, які носять приблизний характер.
Крім того, в управлінській звітності широко представляється інформація
про зовнішнє середовище підприємства.
Отже, інформаційне забезпечення управлінської звітності має
враховувати три основні компоненти - інформаційні потреби користувачів,
властивості інформації та сучасні інформаційні технології. На базі цих
компонентів на підприємстві мають бути сформовані суттєві та другорядні
принципи формування управлінської звітності.
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ТРАНСАКЦІЇ ОБМІНУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: ОБЛІКОВА
КОНЦЕПЦІЯ
У сучасному світі торгівля правами та обов‘язками (різного роду опціони,
ф‘ючерси, векселя, кредитні гроші та ін.) за своїми обмінами перевищують
торгівлю реальними цінностями. [2, с.80] «Сучасна економіка – це не економіка
бартеру або обміну, як її зрозуміли б фізіократи й економісти-класики … це
економіка цін, що існує у практиці бізнесу і судів. Бізнес – це не обмін
товарами, а купівля і продаж товарів, економіка продавців і покупців,
позичальників і кредиторів. «Кредитна» економіка припускає перехід товарів і
послуг взамін на обіцянку заплатити ціну, реальність якої підкріплена довірою
до очікуваних дій громадян, суддів і законодавчих установ» - стверджував
Джон Коммонс. [4, с.360]
Ринок з‘являється і формується в результаті взаємодії людей, набуття
звичок і правил поведінки, створення інститутів. Ще у 20-30 рр. ХХ ст. у США
набув розвитку напрям синтез економічної теорії та права, який дістав назву
інституціональна теорія. З інституціональних позицій будь-який економічний
процес складається з сукупності трансакцій різного змісту, виду та складності.
Трансакція – це інституціонально-операційний інструмент впорядкування
обміну прав, свобод і зобов‘язань. [3, с.180] На нашу думку під трансакцією
обміну слід розуміти процес визначення витрат при обміні прав власності та
свобод на товари і послуги між суб‘єктами господарювання. Проведення
трансакцій обміну ускладнюється: пошуком постачальників сировини та
матеріалів на вигідних умовах; укладенням договорів постачання; пошук місць
для зберігання нереалізованої товарної продукції; реалізацією готової продукції
на зовнішньому ринку; дотримання умов договорів та контролю за їх
виконанням.
Варто відмітити, що проблема трансакцій ввійшла в економічну науку як
поняття, яке характеризує новий клас витрат, який необхідно враховувати в
результатах діяльності. Визнання процесу взаємодії між людьми
небезкоштовним, дозволило по новому оцінити природу економічної
реальності, де поруч з класичними виробничими витратами необхідно
враховувати і витрати на здійснення операцій обміну. [3, с.312]
Дослідження проблем визначення трансакційних витрат у економічній
науці займаються українські науковці: Архієреєв С.І., Базалієва Л.В.,
Вергуненко М.В., Волоснікова Н.В., Дугінець Г.В., Зінченко Я.В., Кузьминов
С.В., Макухін Г.А., Тарасенко О.В., Семенова Т.В. та Шепеленко О.В. У сфері
бухгалтерського обліку оцінкою трансакційних витрат присвячено роботи
таких українських дослідників, як Кірейцев Г.Г., Литвиненко В.С., Ющак Ж.М.
Проте залишається актуальним процес оцінки та відображення трансакцій
обміну у бухгалтерському обліку.
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Під трансакційними витратами слід розуміти витрати по налагодженню
угод обміну і відносин, як всередині підприємства, так і зовнішніх взаємодій,
пов‘язаних з пошуком інформації, веденням переговорів, укладанням угод і т.
д. [5, с.161]
Данильчук І.В. визначає трансакційні витрати як витрати у сфері обміну,
в основі якого лежить не просто факт фізичної передачі благ, а обмін правами
власності, пучками правочинностей перш за все [1].
Відображення результатів трансакцій
обміну для прийняття
управлінських рішень в умовах глобалізованого інформаційного середовища
потребує вчасного та якісного опрацювання. Необхідну для управління
інформацію має надавати бухгалтерський облік. Потребує удосконалення:
положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», щодо
визначення сутності трансакційних витрат;
план рахунків бухгалтерського обліку (клас 8 та 9) стосовно коректного
відображення кожної трансакції обміну;
внесення змін до наказу про облікову політику підприємства для переліку
трансакційних витрат конкретного підприємства.
Бухгалтерський облік повинен відображати нові об‘єкти обліку, на які
вказують зміни в економічній теорії. Завдяки бухгалтерському обліку
економічні агенти отримують важливий інформаційний ресурс, що забезпечує
виживання в умовах жорсткої конкуренції на національному та світовому
ринках.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Не секрет, что получить заем в иностранном банке намного выгоднее, чем
в российском. Более низкие процентные ставки и долгий срок кредитования в
процессе развития экономики привели к тому, что привлечение иностранного
капитала в России стало обычным делом.
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Для исчисления налога на прибыль процентные расходы по кредитам и
займам принимаются к учету в порядке, установленном пунктом 1 ст.269 НК
РФ. По выбору налогоплательщика расходом могут признаваться:
начисленные проценты, размер которых существенно не отклоняется от
среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам,
выданным в том же квартале (или месяце — при исчислении ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль) на сопоставимых
условиях;
начисленные
проценты
в
сумме,
соответствующей
ставке
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза (при оформлении
долгового обязательства в рублях). При оформлении займа в иностранной
валюте предельный размер процентной ставки — 15% (Налоговый кодекс
РФ, ст.269).
Однако
для
налогоплательщиков,
имеющих
непогашенную
контролируемую задолженность по долговому обязательству, разработаны
особые правила по исчислению предельных процентов.
Основные сведения о контролируемой задолженности приведены в п.2 ст.
269 НК РФ. Суть сводится к следующему: чтобы считаться контролируемой,
непогашенная задолженность по заемным средствам должна отвечать 3м
критериям [1]:
- более чем двадцать процентов уставного капитала организациизаемщика прямо или косвенно принадлежат иностранной организациизаимодавцу (или поручителю).
- более чем двадцать процентов уставного капитала организациизаемщика прямо или косвенно принадлежат российской организации-заимодавцу, а она, в то же время, является аффилированным лицом иностранной
компании.
Размер долговых обязательств заемщика более чем в 3 раза превышает
его собственный капитал на последний день отчетного (налогового) периода.
Несмотря на то, что в понятии, обозначенном в НК РФ упоминается только
"контролируемая задолженность перед иностранной организацией", стоит
отметить, что контролируемой считается непогашенная задолженность как
перед иностранной, так и перед российской компаниями.
Однозначно ответить на вопрос, считается ли задолженность
контролируемой - удается далеко не всегда. Часто компании совсем не считают
задолженность контролируемой, в то время как налоговые органы приходят к
прямо противоположным выводам.
Однако в ряде случаев не стоит сомневаться: задолженность однозначно
относится к числу контролируемых. Например, в первом критерии, прямое
владение предполагает непосредственное участие иностранной компании в уставном капитале российской организации и не вызывает вопросов у
налогоплательщиков. Затруднения и вопросы чаще всего возникают в определении косвенного владения уставным капиталом [1]. Стоит отметить, что
понятие косвенного владения в ст. 269 НК РФ не раскрывается. Его толкование
приведено в ст.20 НК РФ.
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Рис. 1. Условие возникновения контролируемой задолженности
(разработка автора)
Одна организация непосредственно и/или косвенно участвует уставном
капитале другой, и суммарная доля участия составляет более 20 процентов.
Косвенное владение уставным капиталом предполагает одностороннее и
последовательное участие одной из организаций в другой в виде произведения
долей участия. Окончательная доля косвенного участия «головной»
организации в «хвостовой» определяется как произведение долей
непосредственного участия всех частей этой последовательности. В этой связи
некоторые специалисты применяют термин "русская матрешка" [2].
Предположим, что существуют четыре организации: «А», «В», «С» и
«О». При этом иностранная компания А владеет 100% капитала в В, В — 60% в
С, С — 40% в D, где D - российская организация.

Рис. 2. Косвенное участие. Вариант 1 (разработка автора)
В этом случае А косвенно владеет 24% (1* 0,6 * 0,4 * 100%)
уставного капитала D. Изменим условия примера. Предположим, что А владеет
60% уставного капитала в В, В — 50% в С, С — 40% в D.

Рис. 3. Косвенное участие. Вариант 2 (разработка автора)
В этом случае суммарная доля участия иностранной компании А в
уставном капитале D составляет 12% (0,6 * 0,5 * 0,4 * 100%), что меньше 20%
и, следовательно, не подпадает под определение косвенного владения.
Теперь рассмотрим второй критерий. В нем возникает понятие
аффилированного лица. В НК РФ этот термин не раскрывается. Уместнее всего
опираться на определение аффилированных лиц, приведенное в законе «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» ғ 948-1. Аналогичного толкования придерживается и Минфин РФ
(письмо от 11 июля 2007 г. ғ 03-03-06/1/480).
Так, в общем виде суть понятия сводится к следующему:
аффилированные лица объединены в группу и способны оказывать влияние
на деятельность организации [1].
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Кроме того, если годовая отчетность составляется с применением
ПБУ11/2008 "Информация о связанных сторонах", определить понятие
аффилированного лица можно из пояснительной записки к годовой отчетности.
В качестве примера предположим, что российская компания В получает от
российской компании А заем. Учредителем обеих является иностранная
компания И, владеющая 100% уставного капитала Аи В.

Рис. 4. Аффилированность лиц (разработка автора)
В этом случае А и В — «дочки» иностранной компании И. Заимодавец А —
аффилированное лицо И. Следовательно, задолженность по займу В перед А
относится к контролируемой.
Для полного понимания третьего критерия следует осветить ряд аспектов.
Для расчетов можно использовать следующую формулу:
Задолженность по займу / Собственный капитал > 3
Собственный капитал = Стоимость чистых активов + строка
«Задолженность по налогам и сборам бухгалтерского баланса» [2].
Сумма активов и величина обязательств определяются на основании
данных бухгалтерского учета в соответствии с порядком оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ, который применяется обществами с
ограниченной ответственностью (письмо Минфина РФ от 4 июля 2008 г. ғ 0303-06/1/386).
Следует отметить, что, если на последний день отчетного (налогового)
периода величина собственного капитала меньше или равна нулю, то проценты
по контролируемой задолженности в составе расходов данного отчетного (налогового) периода не учитываются (письма Минфина РФ от 2 июня 2004 г. ғ
03-02-05/3/45, УФНС России по г. Москве от 20 мая 2008 г. ғ 20-12/048101).
Если на последний день отчетного (налогового) периода отношение
величины контролируемой задолженности к величине собственного капитала
будет меньше либо равно трем, то проценты учитываются в расходах так же,
как по обычному долговому обязательству.
Если отношение больше трех, применяется особый порядок признания
процентов:
в состав расходов включается только предельная величина процентов,
рассчитанная с учетом коэффициента капитализации;
остальные проценты признаются дивидендами, выплачиваемыми
иностранной организации-заимодавцу.
Для того чтобы определить сумму процентов, которую можно включить в
расходы, следует пользоваться определенным алгоритмом.
Шаг 1: Определяем процент капитализации.
Коэффициент капитализация = Величина контролируемой задолженности /
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(Собственный капитал х Доля участия заимодавца в уставном капитале
заемщика) / 3 [1].
Информацию по непогашенной контролируемой задолженности можно
получить из данных бухучета: это остаток по счетам 66 и 67 по конкретному
заимодавцу без учета начисленных процентов.
Следует обратить внимание, что, если у вас несколько долговых
обязательств перед одним и тем же заимодавцем, то при подсчете
коэффициента капитализации учитывается, в том числе и задолженность по
беспроцентным займам (письма Минфина РФ от 18 августа 2009 г. ғ 03-0306/1/534, от 28 июня 2007 г. ғ 03-03-06/1/434). Кстати, данный подход
приведет к уменьшению предельного размера процентов по контролируемой
задолженности.
Шаг 2: Определяем предельную сумму процентов, учитываемых в
расходах по налогу на прибыль.
Предельная сумма процентов = Фактически начисленные проценты по
контролируемой задолженности / Коэффициент капитализации.
Проценты, начисленные в отчетном (налоговом) периоде, можно взять из
налоговых регистров или из регистров бухучета. Это суммы, отраженные
проводками по дебету счета 91.2 «Прочие расходы» в корреспонденции с кредитом счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или счета 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» за отчетный
(налоговый) период.
Если соотношение контролируемой задолженности и собственного
капитала в текущем периоде изменится, пересчитывать проценты по контролируемой задолженности для целей налогообложения прибыли за
предыдущий отчетный период не нужно. Пересмотреть придется лишь данные
того периода, в котором появилась задолженность (письмо Минфина
РФ от 23 октября 2009 г. ғ 03-03-06/1/689).
Шаг 3: Определяем разницу между суммой фактически начисленных
процентов и предельной суммой процентов, учитываемых в расходах по налогу
на прибыль.
Здесь возможно несколько вариантов.
Вариант 1. Фактически начисленные проценты меньше или равны
предельной сумме процентов. В этом случае в состав расходов по налогу на
прибыль включается вся сумма фактически начисленных процентов.
Вариант 2. Фактически начисленные проценты больше предельной
суммы процентов. В состав расходов по налогу на прибыль включается только
предельная сумма процентов. Разница между фактически начисленной и предельной суммами процентов приравнивается к дивидендам.
При выплате процентов по займу иностранной организации-заимодавцу
заемщик является налоговым агентом (п. 2 ст. 310 НК РФ). Таким образом, ему
нужно исчислить и уплатить налог на прибыль и с той части процентов,
которые признаны дивидендами (письма Минфина РФ от 18 августа 2009 г. ғ
03-03-06/1 /534, от 4 августа 2009 г. ғ 03-03-06/1 /510).
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Перед тем как удерживать налог, стоит ознакомиться с международным
соглашением об избежании двойного налогообложения между РФ и
государством постоянного нахождения иностранной организации. Это нужно
для того, чтобы узнать, могут ли проценты по займу признаваться
дивидендами.
Дело в том, что многие международные соглашения предусматривают
неограниченный вычет процентов по долговым обязательствам для целей
налогообложения прибыли. При этом проценты, выплачиваемые резиденту
другого государства, разрешается облагать налогами только в этом государстве.
Таким образом, не исключено, что международное соглашение не позволит
признавать проценты дивидендами.
В то же время не стоит забывать взять у иностранной организации
подтверждение ее постоянного местонахождения в том государстве, с которым
РФ заключила соглашение. Год, за который причитаются проценты по займу,
должен совпадать с годом, указанным в подтверждении [4].
Если иностранная компания представила подтверждение, заверенное
компетентным органом иностранного государства, нормы п. 2 ст. 269 НК РФ
можно не применять.
Отдельного
внимания
заслуживает
вопрос,
связанный
с
налогообложением долговых обязательств перед российскими организациями.
Итак, если заем предоставлен соотечественником, должен ли заемщик
исполнять функции налогового агента? Как ни странно, мнения внутри
Главного финансового ведомства разделились. Так, в письмах от 29 января
2009 г. ғ 03-03-06/1/36, от 17 декабря 2008 г. ғ 03-08-05, от 4 июля 2008 г. ғ
03-03-06/1/386, от 9 июля 2007 г. ғ 03-03-06/1/473 Минфин РФ настаивает на
уплате налога. В письмах от 24 декабря 2009 г, ғ 03-08-05, от 6 мая 2009 г. ғ
03-03-06/2/92, от 25 сентября 2007 г. ғ 03-03-06/1/969, от 11 июля 2007 г. ғ 0303-06/1/480 Минфин РФ, напротив, заверяет, что обязательств по уплате налога
в этом случае не возникает.
Таким образом, выбор между «платить» или «не платить» вовсе не
мнимый. Кроме того, как следует из определения ВАС РФ от 15 июня 2009 г. ғ
ВАС-7202/09, «выполнение разъяснений Минфина РФ освобождает налогоплательщика от ответственности».
Отдельного освещения заслуживает вопрос о том, включаются ли в
состав непогашенной контролируемой задолженности начисленные, но не
уплаченные по займу проценты. Согласно п. 1 ст. 269 НК РФ под долговыми
обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты,
займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования
независимо от их оформления. По договору займа заимодавец передает в
собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег
(сумму займа) (п. 1 ст. 807 ГК РФ). При этом заемщик обязан возвратить
заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые указаны в
договоре (п. 1 ст. 810 ГК РФ). Если заем платный, то заемщик уплачивает
проценты в размерах и в порядке, определенных договором (п. 1 ст. 809 ГК
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РФ). На основании данных, представленных выше можно сделать вывод, что
задолженностью по договору займа является сумма займа, полученная
заемщиком, таким образом, размер контролируемой задолженности для целей
применения п. 2 ст. 269 НК РФ определяется без учета начисленных на сумму
займа процентов.
Такое же мнение высказывают контрольные органы (см., например,
Письма Минфина России от 02.12.2005 N 03-03-04/1/406, УМНС России по г.
Москве от 25.05.2004 N 26-12/35083).
Также отдельного внимания заслуживает определение налоговой базы.
Собственный капитал - это разница между суммой активов и величиной
обязательств. При этом в последнюю не включаются суммы долговых
обязательств в виде задолженности по налогам и сборам, в том числе текущая
задолженность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, рассрочек и
инвестиционного налогового кредита (п. 2 ст. 269 НК РФ). В Письме Минфина
России от 26.01.2007 N 03-03-06/1/36 разъяснено, что по общему правилу
собственный капитал представляет собой разницу между итоговой строкой
бухгалтерского баланса и суммой итоговых строк разделов баланса IV
"Долгосрочные обязательства" и V "Краткосрочные обязательства".
Из Писем Минфина России от 17.12.2008 N 03-03-06/1/696 и от 04.07.2008
N 03-03-06/1/386 вытекает, что величина собственного капитала определяется
на основании данных бухгалтерского учета в соответствии с порядком оценки
стоимости ЧА акционерных обществ. Имеется в виду, что величину
собственного капитала приравняли к стоимости чистых активов, отметив в
первом Письме, что такой порядок также могут применять не только
акционерные общества, но и общества с ограниченной ответственностью [1].
Контролирующие органы, основываясь на понятии отчетного периода,
данного в гл. 25 НК РФ, сделали вывод о том, что при определении налоговой
базы за каждый последующий отчетный период величина расходов в виде
процентов рассчитывается, как сумма расходов в виде процентов, рассчитанная
за предыдущий отчетный период, увеличенная на сумму расходов в виде
процентов,
начисленных
в
последующем
квартале
(месяце для
налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи, исходя
из фактически полученной прибыли) (см., например, Письма Минфина России
от 16.09.2010 N 03-03-05/158, от 21.05.2010 N 03-03-06/1/343, от 23.10.2009 N
03-03-06/1/689). Таким образом, за каждый квартал налогового периода сумма
процентов, учитываемых в расходах, находится обособленно от других
кварталов, и изменения, произошедшие в текущем квартале, не приводят к
необходимости перерасчета суммы процентов, учтенных в расходах в
предыдущих кварталах отчетного (налогового) периода. Этот подход
распространяется и на случай изменения соотношения контролируемой
задолженности и собственного капитала российской организации в будущем
отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Контрольные органы также разъясняют, что если в первом квартале
задолженность не являлась контролируемой, а во втором квартале стала
таковой, то сумма расходов в виде процентов будет равна сумме процентов,
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начисленных за первый квартал в установленном в п. 1 ст. 269 НК РФ порядке,
увеличенной на сумму процентов, начисленных за II квартал с учетом
положений п. 2 ст. 269 НК РФ. При этом пересчет расходов в виде процентов за
прошлый отчетный период (прошлые отчетные периоды) не производится.
Такой же порядок действует и в случае, когда задолженность, которая в
прошлом отчетном периоде признавалась контролируемой, перестала быть
таковой в следующем отчетном периоде. Аналогичный подход изложен в
Письмах Минфина России от 18.06.2010 N 03-03-06/1/421, от 14.04.2010 N 0308-05.
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МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Сложность выбора правильного решения обусловлена, в первую очередь,
значимостью для принимающего лица последствий, связанных с этим
решением. Одни ситуации разрешаются мгновенно, не требуя никакого
умственного напряжения, другие порой вызывают некоторые колебания
у человека, а третьи – тяжѐлые муки, порой неразрешимые в течение очень
длительного периода времени.
Принимая «лѐгкие» решения, обычно мы даже не задумываемся над
логикой построения аргументов «за» и «против». Такие решения принимаются
автоматически, полагаясь на многолетний жизненный опыт или своѐ
собственное субъективное мнение.
Сложности при выборе наиболее подходящего решения начинают
возникать тогда, когда рассматриваемый вопрос имеет многосторонний
характер. Анализируя все аспекты предмета, рассматривая целый ряд
альтернатив, учитывая интересы всех вовлечѐнных сторон, не всегда удаѐтся
найти тот самый, единственно правильный выход из сложившейся ситуации.
Здесь, как правило, имеет место ранее не встречающийся, исключительный в
каждом отдельном случае выбор. Новыми могут являться либо обстоятельства,
либо место, либо условия принятия решения.
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Принятие решения всегда, так или иначе, связано с необходимостью
и возможностью решения проблемы. Весь жизненный цикл организации можно
охарактеризовать как бесконечную цепочку проблем, над которыми
необходимо работать, принимая управленческие решения. Получается, что
любая организация либо растѐт и процветает, либо гибнет в результате
решений, принимаемых менеджерами. Принятие правильного решения
является одной из самых важных составляющих в любой организации.
Менеджеры в своей деятельности используют различные методы
принятия управленческих решений, которые зависят от множества факторов:
характера проблемы, внешних условий, личного мнения и т.п. Решения могут
быть рискованными, неопределѐнными, интуитивными и продуманными,
индивидуальными и коллективными.
Принятие решения – это сравнение всех имеющихся допустимых
вариантов и выбор из них наиболее подходящей альтернативы.
При принятии решения на субъекта или субъектов, принимающих решение,
могут оказывать влияния множество факторов одновременно (как внешних, так
и внутренних).
Рассмотрим, для начала, ситуацию, когда решение принимается одним
человеком. Индивидуальное принятие управленческого решения отличается от
коллективного принятия решения. Отличительными особенностями являются:
ограниченность в информации;
ограниченность ресурсов;
полная ответственность за последствия.
Менеджер также очень часто ограничен во времени. Если он имеет
достаточно времени для того, чтобы взвесить все «за» и «против», провести
доскональный анализ ситуации и, таким образом, принять самое здравое и
продуманное решение, то такой подход называют рациональным подходом.
Рациональный подход представляет собой некий идеал, к которому менеджеры
всегда стремятся, но никогда его не достигнут. Второй подход, отличающийся
недостатком времени для принятия продуманного решения и всеми связанными
с данным обстоятельством трудностями и ограничениями, называют
ограниченно рациональным подходом.
Рациональный подход был разработан как универсальная схема действий
для облегчения и упорядочения процесса принятия эффективного
управленческого решения, так как многие менеджеры, принимая решение,
действуют хаотично и опираясь не на логику, а на интуицию.
Принятие решений является основой управления. Процесс принятия
организационного решения – это выявление самой проблемы, требующей
решения и непосредственно само решение проблемы. Эти стадии, в свою
очередь, делятся на этапы, таким образом, формализуя весь процесс принятия
решения.
Стадия 1. Выявление необходимости решения проблемы:
1) идентификация проблемы;
2) постановка проблемы;
3) выбор критериев и возможных последствий принимаемых решений.
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Стадия 2. Выработка и принятие решения
1) разработка альтернативных вариантов;
2) оценка альтернативных вариантов;
3) выбор лучшей альтернативы.
Стадия 3. Реализация решения
1) выполнение принятого решения;
2) контроль над выполнением решения;
3) обратная связь.
Идентификация проблемы. На первом этапе менеджер анализирует
причины, обстоятельства, среду, в которой возникла проблема, проводит сбор
информации. Это могут быть переговоры с сотрудниками, просмотр отчѐтов,
объяснительных записок, финансовых операций, деятельность конкурентов и
т.д.
Постановка проблемы. Рассмотрев всю необходимую информацию,
проанализировав данные, менеджер выявляет существенные детали,
идентифицирует все отклонения в работе, которые могли являться причиной
возникшей проблемы. Затем он определяет, как именно эти детали повлияли на
текущую деятельность. Именно на этом тонком и всегда трудно
обнаруживающемся этапе вырисовывается реальная картина происходящего.
Выбор критериев и возможных последствий принимаемых решений.
Когда проблема обнаружена, следующим шагом будет определение
направления, в котором менеджер будет действовать дальше. Он должен
определить конкретные рамки (это может быть место или время, где
приходится реализовывать принятое решение), выработать правильную форму
поведения. Здесь же он определяет, как выполнение решения может сказаться
на дальнейшей деятельности и результатах фирмы.
Разработка альтернативных вариантов. Для того чтобы принять самое
взвешенное и удачное решение, необходимо рассмотреть все возможные
альтернативные варианты. Не исключено, что похожая ситуация уже была
в прошлом, тогда можно опираться на опыт при выборе решения. Но чаще
всего возникают именно новые, уникальные проблемы. К ним необходимо
применять и новые методы. В таких случаях целесообразно выслушать мнения
других людей, воспользоваться их опытом и навыками.
Оценка альтернативных вариантов. Оценка – это всегда процесс
сравнения, соизмерения одного с другим. Оценку можно проводить, опираясь
на статистические методы, различные научные подходы или на свой личный
опыт. Рассмотрение всех положительных и отрицательных сторон позволит
выявить то самое необходимое и правильное решение. Имеет смысл задать
рамки, в которых будут рассмотрены данные стороны, определить критерии
оценки. Критерии могут заключаться в масштабе, времени, месте, технических
характеристиках, степени вовлеченности объекта. При этом возникает
очевидность комплексного анализа данных по всем возможным критериям. Это
позволит наиболее полно и качественно оценить сложившееся положение и
выбрать самое эффективное управленческое решение.
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Выбор лучшей альтернативы. Этот этап в процессе принятия решения
является самым важным. Он очень тесно связан с предыдущим этапом, который
служит своеобразной базой для этапа выбора. На основе собственных
предпочтений и опыта, на основе анализа данных и четкого представления
желаемых результатов можно определиться с наилучшим исходом. Ошибка на
данном этапе может стоить принимаемому решение лицу очень дорого.
Поэтому, у профессионального менеджера, в итоге, чаще всего остается именно
один разобранный до мелочей и объективно оцененный вариант, который и даст
максимальный результат. Выбор альтернативы завершает непосредственный
процесс принятия решения.
Выполнение принятого решения. Менеджер должен быть уверен в своей
точке зрения и уметь ее отстаивать. Убедив остальных в правильности
выбранного варианта, начинается процесс реализации принятого решения.
Выполнение решения также включает в себя доведение решений до
конкретных исполнителей и
разработку мер поощрений и наказаний.
Менеджеру необходимо мотивировать людей на реализацию решения. Он
должен определить план мероприятий, полномочия, обязанности каждого для
максимального использования всех имеющихся ресурсов. Благотворно
сказывается на всей работе наличие обратной связи, обмена информацией,
согласования интересов всех заинтересованных лиц.
Контроль над выполнением решения. Сколь бы хорошо ни были
разработаны планы, они, как правило, не могут быть выполнены так, как были
задуманы. Будущее нельзя абсолютно точно предсказать. Неблагоприятные
условия, аварии, болезни и увольнения сотрудников и многие другие причины
нарушают наши планы. Эти нарушения, прежде всего, надо обнаружить
с помощью системы контроля. Например, надо регулярно – раз в день, неделю
или месяц – возвращаться к плану и выявлять нежелательные отклонения от
запланированного результата. Контроль осуществляется на основе наблюдения
за поведением управляемой системы с целью обеспечения еѐ оптимального
функционирования. Существует два основных подхода к отклонениям. Вопервых, можно стремиться к возврату на плановую траекторию движения. Для
этого понадобятся дополнительные ресурсы – материальные, кадровые,
финансовые. Иногда такие ресурсы создают согласно плану, заранее предвидя
возможность осложнений. Яркий пример – дублеры у космонавтов. Но
приходится мириться с тем, что в благоприятной обстановке такие ресурсы
будут «простаивать». Во-вторых, можно изменить сам план, заменив
намеченные рубежи на другие, реально достижимые в создавшейся обстановке
цели. Возможность такого подхода зависит от того, насколько для фирмы
важен план – является ли он «законом» или же только «руководством к
действию», задающим желательное направление движения.
Обратная связь. Ответная реакция будет лучшим индикатором качества
хода выполнения принятого решения. Менеджер сам может беседовать с
сотрудниками, консультировать их, выяснять их точку зрения на процесс
реализации. Не секрет, что наилучшей информацией является информация из
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первых уст. Личная заинтересованность менеджера и сотрудников будут самым
мощным двигателем всего процесса реализации решения.
Таким образом, согласно рациональному подходу, процесс принятия
управленческого решения проходит девять стадий. Необязательно они будут
чѐтко разграничены или присутствовать все девять в полном объѐме. Каждый
менеджер будет сам решать, как следует поступить в конкретной, отдельно
взятой ситуации.
В современных условиях всѐ чаще и чаще надежные, проверенные
годами механизмы теряют свою актуальность и ценность. В связи с этим
возникает необходимость в таких инструментах, которые могут быть более
гибкими, продвинутыми и отвечающими большему количеству разных условий
при принятии управленческих решений. Эффективность в последние десятилетия
является чуть ли не самым важным показателем деятельности предприятия,
определяющим показателем его успешного функционирования.
Литература
1. Сломай систему! Лекарство от управленческой изжоги / Роберт Таунсенд; Пер. с англ.
– М.: Альпина Бизнес Бук, 2008. – с. 118.
2. Основы теории управления: Учебник для вузов. В.И. Мухин. – М.: «Экзамен», 2003. –
с.37-38.
3. Основы менеджмента: Учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 7-е изд., и доп. –
Издательско-торговая корпорация «Дашк
», 2010. – с. 150-151.
4. 100 железных законов успешного бизнеса / Брайн Трейси. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2008. – с 54-55.
5. Стратегический менеджмент. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – с. 23.
6. 5 стратегий великих компаний / Пер. с англ. М. Штернгарца. – М.: ООО
«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – с.30-31.
7. Эффективное принятие решений/Пер. с англ.– 2-е изд.–М.:Альпина Бизнес Букс, 2007.
– 184 с.
8. Теория организации: Учебник/ Ричард Л. Дафт; пер. с англ.–М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

Плікус І.Й.
к.е.н., доцент
Сумській державний університет, м. Суми
ВАРТІСНИЙ АУДИТ БІЗНЕСУ У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА
Підприємство у процесі своєї діяльності підвержене впливу
різноманітних факторів для оцінки яких аудитор використовує аналітичні
процедури, до яких можна віднести і оцінку вартості підприємства, як
заключну процедуру по оцінці економічної спроможності бізнесу 2, так як

2
Направленність аудиту на оцінку економічної спроможності підприємства по суті є послідовним переходом
від аудиту-адекватності (підтвердження достовірності фінансової звітності) та аудиту-контролінгу (оцінка
управлінських рішень) до аудиту-консалтингу (експертної оцінки діяльності підприємства).
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збільшення вартості підприємства означає що підприємство знаходиться на
стадії росту, а Ії зниження є індикатором погіршення фінансового стану.
Ефективне використання інформації о вартості бізнесу на стадіях
здійснення процедур банкрутства3 дозволяє максимально задовольнити
інтереси власника, кредиторів і держави, а також може привести до покращення
фінансового стану підприємства та виходу з кризового становища. І це
обумовлено, насамперед, тим, що: по-перше, інформація щодо оцінки вартості
підприємства у кризовому стані є вихідною для прийняття арбітражним
керуючим рішень та розробки плану дій (наприклад, при санації щодо
перепрофілювання або закриття нерентабельного виробництва, або продажу
бізнесу); по-друге, оцінка вартості бізнесу у процедурі банкрутства є критерієм
ефективності праці арбітражного керуючого.
Виходячи з вищенаведеного аудитор, при здійсненні вартісного аудиту
бізнесу у процедурі банкрутства, повинен враховувати таке:
- використання трьох підходів щодо оцінки діяльності підприємства
дозволяє: оцінити діяльність підприємства з точки зору спроможності
генерувати грошові потоки та, як слідство, успішно продовжувати свою
діяльність та розвиватися (дохідний підхід); для порівняння діяльності
підприємства з іншими підприємствами галузі, визначити причини його
проблем (порівняльний підхід); дати оцінку активів та виявити признаки
викривлення звітності (витратний підхід);
- при побудові моделі оцінки підприємства необхідно виходити з того,
що є економічна (фінансова) й бухгалтерська моделі оцінки вартості
підприємства [2, 3]. Можливості бухгалтерської моделі пов‘язують виключно з
отриманням даних про балансову вартість активів підприємства та його майна,
а також аналізом його діяльності на основі традиційних бухгалтерських
балансів. Але такий підхід не повною мірою відображає можливості облікової
інформації [4].
Оцінка вартості бізнесу, проведена тільки на підставі
інформації про минулі або поточні події, дає статичну оцінку, для точнішої
оцінки треба використовувати прогнозну інформацію. Тому найнадійніші
методи оцінки базуються на даних стратегічного обліку, який допускає при
визначенні ринкової вартості, враховувати такі фактори, як: фаза життєвого
циклу, на якому знаходиться підприємство; концепції корпоративної стратегії і
типи здійснюваних стратегій; оцінюваний у рамках об'єкта процес економічної
ситуації; об'єкт бухгалтерської оцінки з погляду системного підходу; суб'єкти
відносин, для яких оцінюється підприємство (інвестори, власники, кредитори);
балансові звіти, які використовуються; принципи формування бухгалтерської
моделі оцінки вартості підприємства; спрямованість (минуле, сьогодення,
майбутнє); підхід до розгляду об'єкта (динамічний, статичний); підходи до
оцінки вартості підприємства (майновий, ринковий, дохідний); наукова
концепція оцінки активів (історична, футуристична); допущення (ризик утрати,
3

На стадії санації арбітражний керуючий для визначення подальшого процесу банкрутства за допомогою
метода дисконтування грошових потоків може прорахувати різни варіанти розвитку підприємства; за
допомогою витратного підходу приймати рішення щодо подальшого використання активів тощо [1].
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ПСБО, МСБО, тощо); методи оцінки вартості підприємства; система показників
підприємства, що характеризують вартість [3, 5];
- у процедурі банкрутства може проводитися аудит ефективності
реструктуризації підприємства, при якому необхідно враховувати здатність
підприємства забезпечити умови реалізації загальних інтересів учасників
підприємства (власника, кредиторів, держави) після реструктуризації. При
цьому, мета реструктуризації підприємства для кредиторів – це максимальне
задоволення іх вимог, а критерій ефективності – стовідсоткове погашення
зобов‘язань. Мета реструктуризації підприємства з точки зору власника – це
продовження його діяльності, а критерієм ефективності буде максимальний ріст
ринкової вартості підприємства. З точки зору держави - це або збереження
підприємства відновив його платоспроможність, або створення нового бізнесу
на основі боржника, що ліквідується. Критерії ефективності будуть у цьому
випадку відрізнятися виходячи з досягнення мети учасників підприємства
(власника та кредиторів).
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к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО
НАЦІОНАЛЬНОГО П(С)БО
Основним призначенням фінансової звітності є використання для
прийняття управлінських рішень, оскільки саме звітність надає повну, правдиву
та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
коштів підприємства. В умовах реформування вітчизняної системи
бухгалтерського обліку з метою її орієнтації на Міжнародні стандарти
фінансової звітності й прийняття Податкового кодексу України значно
звужується управлінська орієнтація фінансової звітності, однак розширюється її
фіскальна спрямованість.
Метою дослідження є узагальнення особливостей та дискусійних аспектів
складання фінансової звітності у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан),
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Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух
грошових коштів та Звіту про власний капітал.
З прийняттям Національного П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» від 07.02.2013 р. ғ 73 [1] реформовано формати фінансової звітності
підприємств України. Особливостями нових форм звітності, що повинні
складатися підприємствами, починаючи з І кварталу 2013 року, є наступні:
- скорочення кількості розділів (актив балансу – з чотирьох до трьох,
пасив балансу – з п‘яти до чотирьох);
- вилучення розділів Звіту про фінансові результати, що місять
інформацію про податкові різниці та узгодження облікового й податкового
прибутку (збитку);
- включення до Звіту про фінансові результати розділу «Сукупний дохід»;
- введення альтернативи вибору щодо складання Звіт про рух грошових
коштів за прямим або непрямим методом;
- заповнення окремих статей звітності на нетто-основі (інвестиційна
нерухомість; довгострокові біологічні активи; дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги тощо);
- включення витрат майбутніх періодів до складу оборотних активів,
доходів майбутніх періодів – до поточних зобов‘язань, цільового
фінансування – до довгострокових зобов‘язань;
- розподіл забезпечень на довгострокові й поточні;
- скорочення окремих статей фінансової звітності з метою їх укрупнення
(запаси, інші оборотні активи, інші поточні зобов‘язання тощо);
- деталізація розрахунків з бюджетом та виокремлення заборгованості з
податку на прибуток підприємства;
- вилучення статей доходів і витрат від надзвичайних подій;
- наведення переліку додаткових статей фінансової звітності.
Схвальної оцінки потребує можливість вибору підприємством методу
складання Звіту про рух грошових коштів та включення додаткових статей до
звітності, що запозичене з міжнародної практики ведення обліку. Однак, нові
форми фінансової звітності все ж не відрізняються мінімальним набором
статей, як передбачено Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Формати фінансових звітів для підприємств України видозмінені не суттєво,
але підходи до заповнення окремих статей звітності містять суттєві відмінності.
Спрощенню читання та розуміння фінансової звітності сприятиме
наведення у Балансі (Звіті про фінансовий стан) інформації про інвестиційну
нерухомість та довгострокові біологічні активи лише за справедливою
(залишковою) вартістю, оскільки ці статті не є типовими для більшості
підприємств. Однак, не коректним є укрупнення статті «Запаси» та включення
до її складу виробничих запасів, МШП, незавершеного виробництва, готової
продукції та товарів, оскільки склад запасів визначається особливостями
діяльності виробничого, торговельного підприємства або підприємства, що
надає послуги. Тому розрахунок коефіцієнтів оборотності та забезпеченості
конкретних видів запасів з метою проведення економічного аналізу буде
можливим тільки при використанні додаткових аналітичних даних.
239

Вилучення окремих статей балансу («векселі одержані», «векселі видані»
тощо) є цілком обґрунтованим через недостатню розвиненість фондового ринку
та незначну частку підприємств, що складають консолідовану звітність.
Назва статті активу балансу «гроші та їх еквіваленти» є некоректною,
оскільки слово «гроші» є розмовним, а законодавча база України розкриває
тільки сутність терміну «грошові кошти».
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за аналогією до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) починається зі статті
«чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», що є цілком
обґрунтованим з позицій спрощення читання фінансової звітності та її
непереобтяження «податковою інформацією». Розділ ІІ «Сукупний дохід» Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) містить інформацію тільки
про окремі види доходів підприємства, що не відповідає його назві.
У Звіті про власний капітал підприємства інформація про інший сукупний
дохід за звітний період повинна наводитися окремим рядком та передбачає
коригування залишків власного капіталу на початок року. Тому не зрозуміло, як
будуть пов‘язані суми сукупних доходів із форми ғ 2 Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід), що є доходами та форми ғ 4 Звіт про
власний капітал, що є зміною додаткового капіталу підприємства.
Вилучення інформації про рух коштів від надзвичайних подій зі Звіту про
рух грошових коштів призведе до необхідності включення сум за такими
операціями до існуючих статей звітності, що буде некоректним.
Таким чином, затверджені формати фінансових звітів для підприємств
України є більш спрощеними, що відповідає МСФЗ, однак заповнення окремих
статей звітності потребує роз‘яснення та уточнення.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ОСНОВА АНАЛІЗУ ПРИ
АУДИТІ СОБІВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВНИЦТВА
Розрахункова вартість будівництва є базою для формування договірних
цін на будівельну продукцію, розрахунків за виконані будівельно – монтажні
роботи, оплати витрат по придбанню обладнання, а також балансової вартості
основних засобів, що вводяться в експлуатацію по збудованим будівлям та
спорудам.
В будівництві основою для аналізу собівартості є проектно-кошторисна
документація, але вона як правило може визначити тільки такі показники як
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кількість матеріалів, кількість витрачання людино-годин для здійснення
певного виду робіт, але вартість певного виду робіт залежить від цін на
матеріали на ринку та рівня заробітної плати, і зважаючи на довготривалий
цикл виробництва собівартість об‘єкту на початкових етапах можна визначити
з певною відносністю, реалізаційна вартість об‘єкту взагалі визначається
виключно ринком. Така ситуація не характерна для виробництв з коротким
циклом виробництва, наприклад – виробництво продуктів харчування.
Характерна невизначеність в свою чергу
провокує підвищення рівня
властивого аудиторського ризику, спричиненого саме відсутністю інформації
про реальну ситуацію на ринку ресурсів, робіт та послуг, наприклад коли
процес будівництва об‘єкту знаходиться на проміжній або завершальній стадії.
Нормативна база для ціноутворення в будівництві
- це Правила
визначення вартості будівництва [1]. Ці будівельні норми встановлюють
основні правила визначення вартості нового будівництва, розширення,
реконструкції і технічного переоснащення підприємств, будівель та споруд,
ремонту житла, об‘єктів соціальної сфери і комунального призначення та
благоустрою, а також реставрація пам‘яток архітектури та містобудування. Але
треба зазначити, що всі підприємства та організації, незалежно від форми
власності, підпорядкованості і форм організації праці у процесі ціноутворення
дотримуються норм Закону України
«Про ціни і ціноутворення» [2].
Відповідно до ст. 6 цього Закону ціни в України є вільними, державними
фіксованими і регульованими. В листі Державної інспекції з контролю за
цінами вказано, що державне регулювання у сфері будівництва житла та
операційної нерухомості не введено. В будівництві застосовуються вільні ціни,
але при визначенні вартості будівель та споруд (об‘єктів) будівництво яких
здійснюється з залученням бюджетних коштів і коштів підприємств, установ і
організації державної форми власності використання ДБН Д.1.1-1-2000 [3] є
обов‘язковим. Але стосовно об‘єктів будівництва, що фінансуються за рахунок
інших джерел фінансування ДБН Д.1.1-1-2000 несе рекомендаційний
характер.
Певні особливості у ціноутворенні БМР випливають з індивідуальності
кожного об‘єкту будівництва, так крім запланованих проектно-кошторисною
документацією витрат, при визначенні собівартості об‘єкту слід враховувати
правильність відображення облікових даних щодо витрат:
1) на освоєння території будівництва;
2) перевезенню робітників будівельно – монтажних організацій
автомобільним транспортом;
3) утримання вахтових поселень;
4) витрати пов‘язані з проведенням научно – дослідних, експериментальних
робіт на об‘єкті будівництва для забезпечення реалізації прийнятих в
проекті технічних рішень;
5) витрати, пов‘язані з утриманням та експлуатацією фондів
природоохоронного призначення – очисних споруджень, очищення
природних вод, інші види поточних природоохоронних витрат.
Також на ціноутворення впливають:
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1) організаційно – правові основи діяльності;
2) тривалість виробничого циклу;
3) визначення споживача/покупця ще до початку оформлення проектнокошторисної документації;
4) індивідуальність та довгострокова експлуатація кінцевого продукту;
5) порядок формування цін та собівартості будівельно – монтажних робіт;
6) висока вартість об‘єкту, авансування, залежність фінансування від
інвестованого капіталу, ступінчаста система розрахунків між суб‘єктами
будівельного процесу;
7) залежність бізнес процесу від природних умов, погоди;
8) мобільність виробничих потужностей.
В даному аспекті методичні підходи до проведення аудиту будівельних
організацій, особливо у аспекті перевірки правильного формування
собівартості будівельно – монтажних робіт, вимагають подальшого, більш
поглибленого дослідження та розвитку, враховуючи індивідуальність та
особливості цього бізнес – середовища.
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ В МЕНЕДЖМЕНТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання в Україні дуже повільно відбувається
процес реформування вітчизняного обліку, його переорієнтація з контрольних
на управлінські функції. В більшості своїй обов‘язки сучасного вітчизняного
бухгалтера вважаються виконаними після подання ним бухгалтерської,
податкової та статистичної звітності відповідним державним структурам. Разом
з тим, дуже невелика кількість підприємств крім фінансового обліку веде ще й
управлінський.
Планові служби вважають управлінський облік і, як наслідок
управлінський аналіз, своєю прерогативою, але управлінський облік і аналіз
при відсутності бухгалтерської інформації існувати не можуть.
Таким чином, в період переходу до ринкових відносин актуальним є
процес інтеграції фінансового та управлінського обліку й управлінського
аналізу, які утворюють взаємодію двох концепцій:
• управлінського аналізу як способу коригування та прийняття
управлінського рішення;
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• управлінського обліку як концепції інформаційної бази управління.
Тобто, до функцій управлінського обліку крім облікової, планової та
контрольної функції входить ще й аналітична. Її реалізація покладена на
управлінський аналіз, який є складовою частиною економічного аналізу.
Сутність управлінського обліку, а також принципи його ведення в
сучасних умовах господарювання, висвітлено в працях багатьох зарубіжних та
вітчизняних науковців, таких як: І. А. Аврова, І. В. Аверчев, М. А. Вахрушина,
Т. П. Карпова, О. Д. Шеремет, С. Ф. Голов, Л. В. Нападовська, М. Г.
Чумаченко, Ф. Ф. Бутинець, О. В. Карпенко, В. С. Лень, О. В. Лишиленко, М. С.
Пушкар, В. В. Сопко.
Незважаючи на те, що інтерес до проблем управлінського обліку
очевидний, далеко не завжди фахівці в своїх працях приділяють увагу
управлінському аналізу.
Метою дослідження є вивчення взаємозв‘язку між управлінським обліком
і управлінським аналізом та визначення місця останнього в обліковоаналітичному забезпеченні прийняття рішень.
Управлінський аналіз, на думку ряду вчених, є складовою частиною
управлінського обліку, що виражається у визначенні ними поняття
«управлінський облік». Так, наприклад, Бутинець Ф.Ф. під управлінським
обліком розуміє процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу,
підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується
управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині
підприємства [1]. Інші вчені, такі як: Голов С.Ф. [2] Хорнгрен Ч.Т. і Фостер
Дж. [7] Шеремет О. Д. [6] у своїх працях підтримують думку Бутинця Ф.Ф.
Деякі вчені не присвоюють аналітичну функцію управлінському обліку.
Серед них: Нападовська Л.В. [4], Палій В.Ф. [5], Вахрушина М.А. [3].
Узагальнюючи вищевикладене можна стверджувати що існує дві точки
зору:
- управлінський аналіз – частина системи управлінського обліку (одна з
функцій управлінського обліку);
- управлінський аналіз не є елементом управлінського обліку і, отже,
утворює свою систему.
Тобто, управлінський аналіз - це проміжний етап управління
підприємством, об'єктом якого є минула і майбутня діяльність сегментів
бізнесу, інформаційною базою - дані, зібрані в системі управлінського обліку,
призначені для аналітичної підтримки управлінських рішень.
Управлінський аналіз проводиться на основі конфіденційної внутрішньої
інформації і дозволяє оперативно оцінити досягнуті результати, визначити
ефективність діяльності окремих структурних підрозділів, оперативно
використовувати отриману інформацію в управлінських цілях.
Основна мета управлінського аналізу – орієнтація управлінського
процесу на досягнення цілей, що стоять перед підприємством. Значення
управлінського аналізу дуже велике для підприємства. Саме він є сполучною
ланкою між обліком і менеджментом, частково включаючи і їх функції:
сервісну (надання необхідної інформації для управління);
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функцію прийняття рішень (керуюча функція);
внутрішній контроль на підприємстві.
Таким чином, управлінський аналіз необхідно розглядати як проміжний
етап управління підприємством, об‘єктом якого є попередня, поточна та
перспективна діяльність сегментів бізнесу, інформаційною базою - дані, зібрані
в системі управлінського обліку, а також планово-нормативна база. Володіючи
такою інформацією, можна оцінювати ступінь використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів, будувати короткострокові прогнози поведінки
витрат при різних обсягах виробництва.
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РАЦІОНАЛЬНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ
В сучасних умовах господарювання з посиленням конкурентної боротьби
за ринки збуту актуалізується значення та підвищуються вимоги щодо якості
інформаційного забезпечення процесу менеджменту підприємства, що
призводить до зростання інформаційних потоків, які потребують оперативної
обробки та глибинного розуміння для прийняття тактичних та стратегічних
управлінських рішень на різних рівнях управління. Вирішити цю проблему
допомагають сучасні інформаційні системи, що інтегрують всю інформацію й
здатні швидко проаналізувати її, істотно допомагаючи тим самим керівникам і
фахівцям підприємств. Відзначимо, що однією з переваг автоматизації
бухгалтерського обліку на підприємстві є необмежена аналітичність обліку, яка
забезпечується за рахунок можливості автоматичної обробки та зберігання
інформації всіх звітних періодів у єдиній інформаційній базі даних. Дана
перевага полягає в можливості отримання аналітичної інформації в будь-якому
розрізі з необхідним ступенем узагальнення за будь-який період часу.
Ми вважаємо, найбільш раціональним є комплексний підхід до
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автоматизації бухгалтерського обліку. Отже, при створенні системи
комп‘ютерної обробки даних передусім, необхідно визначитися із підходом до
її організації. Питанням організації обліку при застосуванні інформаційних
технологій присвячена достатньо велика низка наукових робіт. До числа таких
слід віднести наукові дослідження: О. С. Аксьонової, Ф. Ф. Бутинця, Вериги Ю.
А., В. П. Завгороднього, В. Б. Івашкевича, Я. В. Лебедзевич, А. О Недрянко, В.
В. Сопка, Н. С. Пінчука, В. М. Гужви та інші [1-5].
Так, Лебедзевич Я. В. вивчаючи впровадження інформаційних систем
обліку на підприємстві, стверджує, що «…комп‘ютерна техніка з допоміжного
засобу перетворюється на визначальний фактор організації бухгалтерського
обліку, змінюючи не тільки його форму, але і зміст» [4, с. 153]. Така
трансформація, на її думку, обумовлена тим, що змінюються способи обробки
інформації [4, с. 154]. На думку В. П. Завгороднього доцільність вибору
можливих шляхів проведення автоматизації залежить від конкретних умов,
зокрема, від ступеня внутрішньої підготовки підприємства, впровадження
нових методів роботи та його фінансових можливостей [2, с. 12].
Автоматизація облікового процесу на підприємстві охоплює рішення
взаємопов'язаних питань інформаційного, технологічного і технічного
забезпечення і полягає в побудові автоматизованої облікової системи. Зміна
економічних відносин, розвиток науково-технічного прогресу висувають нові
вимоги до обліку, а це викликає зміну його прийомів і способів. Наприклад, в
автоматизованих системах бухгалтерського обліку відбувається вдосконалення
способів спостереження, контролю, реєстрації господарських операцій, а також
одержання результативної облікової інформації. Таким чином, автоматизація
обліку ґрунтується, з одного боку, на теорії та методі обліку, а з іншого – на
теорії та методі технології автоматизації обробки облікової інформації.
На підставі вищевикладеного можна виділити основні переваги
автоматизації елементів методу бухгалтерського обліку: формування
бухгалтерських проводок при обробці документа; автоматизований розрахунок
фактичної вартості активів підприємства; підвищення аналітичності обліку та
звітності; прискорення процесу формування бухгалтерської звітності, а також
підвищення її достовірності; складання бухгалтерської (фінансової) звітності за
національними та міжнародними стандартами; розширення переліку форм
первинних документів, а також внутрішньої і зовнішньої звітності; скорочення
часу на пошук помилок за допомогою деталізації підсумкових сум тощо.
Особливості облікової інформації визначають необхідність і економічну
доцільність використання засобів автоматизації, за допомогою яких інформація
під час збору, накопичення, передачі та обробки перетвориться в виробничий
ресурс. У процесі перетворення інформації засоби автоматизації дозволяють
охопити всі без винятку етапи обробки облікової інформації від збору
первинної інформації до складання звітності, забезпечуючи оперативність
обробки та передачі облікової інформації. Тому вважаємо, що одним з
перспективних напрямів використання автоматизованих інформаційних систем
є можливість моделювання облікового процесу на підставі аналізу фактів
господарської діяльності.
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Таким чином, встановлено, що в системі бухгалтерського обліку
вирішуються завдання забезпечення оперативної обробки облікової інформації
за рахунок автоматизації синтетичного та аналітичного обліку, а також
формування усіх видів звітності, наданої внутрішнім і зовнішнім користувачам.
Для реалізації даного інформаційного процесу потрібні відповідні способи і
прийоми перетворення даних, технічні засоби та спеціалізоване програмне
забезпечення, а також персонал певної кваліфікації. Дану проблему можна
вирішити шляхом впровадження у технологічний процес обробки обліковоаналітичної інформації.
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ДО ПИТАННЯ БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Банківський контроль - це контроль, який здійснює Національний
(Центральний) банк держави щодо валютних, кредитних, фінансових,
розрахункових та інших операцій, які здійснюються банківсько-фінансовими та
іншими підприємницькими структурами. Банківський контроль є частиною
загальнодержавного контролю. В Україні ці функції виконує Національний
банк України [1]. Судячи з даного визначення, можна зробити висновок про те,
що банківський контроль, у даному випадку, здійснюється лише Національним
банком України.
Якщо проаналізувати наступне поняття, то банківський контроль, поперше, контроль банку за цільовим використанням виданих кредитів або за
витрачанням засобів неплатоспроможного боржника до визнання його
банкрутом; по-друге, контроль, що здійснюється центральним банком країни, а
також спеціальними контрольними органами, які регулюють діяльність
банківської системи [2]. Таке розуміння банківського контролю, навпаки,
розширює систему контролюючих суб'єктів, включаючи до них органи, що
здійснюють регулювання банківської системи. А ними, як відомо, є органи
законодавчої та виконавчої влади. Контроль за діяльністю банків значно
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ширший за колом суб'єктів, які його здійснюють, ніж банківський контроль.
Тому необхідно сформулювати та законодавчо закріпити поняття банківського
контролю. Банківський контроль передбачає цілісний і безперервний нагляд за
здійсненням банками своєї діяльності відповідно до чинного законодавства.
В країнах з розвинутою системою функціонування комерційних банків за
рахунок приватного капіталу для підтримання надійності та ефективності
діяльності банківської системи наявна контрольно-наглядова діяльність, що
здійснюється центральним банком.
Основними завданнями банківського контролю є:
- контроль за дотриманням банківського законодавства, нормативних
актів Національним банком України, дотримання економічних нормативів;
- забезпечення ефективного, прозорого, безперебійного функціонування
банківської системи;
- створення здорового конкурентного середовища банківського сектора та
перешкоджання антимонопольним діям;
- дотримання порядку, строків виконання банківських операцій та
подання звітності;
- вільного вибору клієнтом банківської установи та інші.
Конкретні завдання банківського контролю передбачають досягнення
певної мети: забезпечення платоспроможності банківських структур, безпеки та
стабільності банківської системи; захист інтересів вкладників та кредиторів;
підтримання довіри до банківської системи та фінансових установ, що діють на
ринку фінансових послуг.
Італійський фінансист Карл Нанні остаточною метою банківського
контролю вважає усунення системних ризиків, тобто банкрутства одного або
кількох банків, що спричинить кризу усієї банківської системи; та
індивідуальних ризиків, які виникають внаслідок шахрайства, зловживань,
маніпуляцій та інших видів посадових злочинів з боку суб'єктів фінансових
послуг; а також стимулювання ефективності банківської системи, що включає
забезпечення правильної роботи конкуруючих банківських структур [3, с. 135].
Аудитори також здійснюють контроль у сфері банківської діяльності, бо
вони на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" проводять
обов'язковий аудит для
1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та
консолідованої фінансової звітності фінансових установ та інших суб'єктів
господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає
офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю
утримуються за рахунок державного бюджету;
2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з
іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних
осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування,
дочірніх товариств та інших фінансових посередників.
Суб'єкти банківського контролю повинні розумітися на специфіці
банківського бізнесу і гарантувати адекватне, ефективне управління банками.
Наприклад, аудитори банків проходять спеціальну сертифікацію. Рішенням
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Аудиторської палати України від11.10.2007 ғ 183/3, затверджено Порядок
сертифікації аудиторів банків, який встановлює єдині умови для проведення
сертифікації аудиторів банків. Право на отримання сертифіката мають фізичні
особи, які мають повну вищу економічну або юридичну освіту (не нижче
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра), документ про
здобуття якої визнається в Україні, та досвід практичної роботи не менш як три
роки поспіль у банківській сфері на посадах ревізора, бухгалтера, юриста,
фінансиста, економіста, аудитора або які мають практичний досвід у наданні
банкам будь-яких послуг чи консультацій, пов'язаних із бухгалтерським
обліком у банках, банківським аудитом, консультацій з банківського
менеджменту, консультацій з фінансової діяльності банків,оподаткування
банків тощо, працюючи на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста,
економіста, аудитора, асистента (помічника) аудитора не менш як три роки, а
також склали кваліфікаційний іспит. Такий відбір мав би гарантувати належне
проведення аудиту, але, на наш погляд, ситуація, що склалася на сьогодні,
криза банківської системи, дає підстави вказати на необхідність посилення
вимог до вказаних осіб.
Крім цього банківський контроль проводять і внутрішні служби аудиту,
що створені у самих банках.
Отже, банківський нагляд - це діяльність, що здійснюється органами
державної влади, в даному випадку Національним банком України, а
банківський контроль може проводитися як Національним банком України, так
і спеціальними відділами, що створені у його територіальних управліннях,
службами внутрішнього аудиту, незалежними зовнішніми аудиторами.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ В УПРАВЛЕНИИ
ЦЕЛЕВЫМИ КОМПЛЕКСНЫМИ ПРОГРАММАМИ
Важная роль в совершенствовании хозяйственного механизма в
современных условиях отводится расширению сферы применения программноцелевых методов управления, призванных поднять на качественно новый
уровень содержание планирования ориентированного на инновации
производства. Программно-целевой метод исходит из системного подхода к
выработке управляющих решений и в общем случае предполагает
взаимосвязанный учѐт в ходе формирования планов и управления их
выполнением всех основных элементов и факторов производственного
процесса. Органически включаясь в систему управления, программно-целевой
метод существенно усиливает еѐ ориентацию на стратегически важные
перспективы развития хозяйственного комплекса.
Программа как основной элемент программно-целевого метода, вытекая
из цели, в то же время представляет более широкое понятие, чем цель.
Ҕρο — пред, греч. γράμμα — запись) – термин, в переводе
означающий «предписание», то есть предварительное описание предстоящих
событий или действий [1]. В зависимости от содержания, продолжительности и
характера организации работ целевые программы можно подразделить на
следующие основные типы: по содержанию – научно-технические, социальноэкономические,
производственно-экономические,
экологические,
организационно-хозяйственные и др.; по территориальному распространению –
региональные, межотраслевые, отраслевые и др.; по продолжительности –
долгосрочные (продолжительностью свыше 5 лет) и среднесрочные
(продолжительностью 5 лет и менее); по характеру организации работы
различных исполнителей – координационные, интеграционные и др.
Целевые программы разрабатываются и осуществляются на различных
уровнях управления производством. Так, за последние годы на
общегосударственном уровне осуществлялось 170 комплексных научнотехнических программ, направленных на сбережение 4 млн. т черных металлов,
50 млн. т условного топлива, 14 млрд. кВт-ч электроэнергии, экономию труда 3
млн. человек. Большое количество целевых программ выполняется в отраслях и
непосредственно в производственных объединениях и на промышленных
предприятиях. Выступая составной частью перспективных и текущих планов
экономического и социального развития коллективов предприятий, целевые
программы представляют собой средство решения наиболее важных проблем,
стоящих перед этими звеньями производства. Такими проблемами являются:
внедрение новой техники и прогрессивной технологии, механизация,
автоматизация и интеллектуализация производства, повышение качества
продукции, сокращение ручного труда, усиление режима экономии
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материальных и топливно-энергетических ресурсов, улучшение условий и
охраны труда и др. Кроме того, предприятия активно участвуют в реализации
программ более высокого уровня управления (отраслевых, региональных и др.).
Поскольку с точки зрения методологии управления каждую целевую
программу правомерно рассматривать не только как одну из форм реализации
функции планирования, но и как объект управления, возникает необходимость
создания
специальной
системы
учѐтно-экономических
средств,
ориентированных на исследование эффективности решения проблем,
охватываемых теми или иными программами. Практика машиностроительных
отраслей показывает, что такой системой учѐтно-экономических средств
служит проблемно-ориентированный бухгалтерский учѐт. Хотя данный вид
учѐта представляется пока ещѐ не сформировавшимся окончательно в
методологическом отношении, уже накоплен определенный опыт его
практического применения, а так же, как было отмечено выше, имеются
отдельные
обобщения
теоретического
характера,
раскрывающие
принципиальные особенности проблемно-ориентированного бухгалтерского
учѐта [2-4]. На различных уровнях управления производством с помощью
проблемно-ориентированного учѐта обеспечивается: оценка актуальности
решаемой целевой проблемы и степени влияния еѐ на показатели
хозяйственной деятельности в базовом периоде и в перспективе; оценка
степени новизны научных, технических и организационных решений,
предусматриваемых целевой комплексной программой; оценка степени
ориентации
предусматриваемых
целевой
комплексной
программой
мероприятий на достижение конечных целей; оценка оптимальности
взаимосвязей предусматриваемых целевой комплексной программой
мероприятий с точки зрения достижения промежуточных и конечной целей
программы; оценка обеспеченности целевой комплексной программы
ресурсами, оптимальности их распределения по отдельным стадиям
выполнения программы и эффективности их использования; общая оценка
эффективности программы и др.
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МЕТА, СТРУКТУРА, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Зміст і форма Звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до
розкриття його статей визначаються П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».
Сфери дії П(С)БО 4 стосується Звітів про рух грошових коштів підприємств,
організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків та
бюджетних установ, малих підприємств та консолідованих Звітів про рух
грошових коштів.
У П(С)БО 4 використовуються такі терміни: грошові кошти, група,
еквіваленти грошових коштів, негрошові операції, інвестиційна діяльність,
операційна діяльність, рух грошових коштів, фінансова діяльність.
Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам
фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни,
що відбулися у грошових коштах та їх еквівалентах за звітний період.
Звіт містить дані про рух грошових коштів в результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності. Окремо зазначають надходження і
видаток коштів стосовно різних видів діяльності. Негрошові операції
(отримання активів від фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів
через емісію акцій тощо) не включаються до Звіту про рух грошових коштів.
Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту не включаються.
Структура звіту складається із одної таблиці, яка має такі три розділи:
- рух коштів у результаті операційної діяльності;
- рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;
- рух коштів у результаті фінансової діяльності.
У світовій практиці Звіт про рух грошових коштів складається за двома
методами:
- прямий, за допомогою якого розкриваються основні валові грошові
надходження і витрати;
- непрямий, за допомогою якого чистий прибуток або збиток коригуються
з урахуванням операцій негрошового характеру, відстрочення, нарахування
минулих років, майбутніх надходжень чи платежів, статей доходів і витрат,
пов‘язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.
П(С)БО 4 передбачає застосування непрямого методу складання Звіту про
рух грошових коштів, який полягає у визначенні суми чистого надходження
(видатку) у результаті операційної діяльності послідовним коригуванням
показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування,
наведеного у Звіті про фінансові результати.
Рух грошових коштів у разі інвестиційної діяльності визначається на
основі аналізу змін у статтях розділу Балансу «Необоротні активи» та статті
«Поточні фінансові інвестиції».
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Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на
основі змін у статтях Балансу за розділом «Власний капітал» та статтях,
пов‘язаних з фінансовою діяльністю у розділах Балансу «Забезпечення
наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов‘язання» і «Поточні
зобов‘язання» (статті «Короткострокові кредити банків», «Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями», «Поточні зобов‘язання за
розрахунками з учасниками»).
Процес складання Звіту про рух грошових коштів включає п‘ять
основних етапів:
- збір і підготовка необхідної інформації;
- визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності;
- визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності;
- визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності;
- визначення чистого руху коштів та узгодження їхніх залишків.
Для складання звіту використовують такі джерела інформації:
1. Баланс.
2. Звіт про фінансові результати.
3. Примітки.
4. Головна книга.
5. Аналітичні дані за окремими рахунками бухгалтерського обліку.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» ғ 996 від 01 06 1999 р. під терміном «облікова політика» розуміється
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання і подання фінансової звітності. З існуючих
способів, варіантів ведення бухгалтерського обліку підприємства повинні
обирати та застосовувати ті, які найкраще забезпечують обліковий процес та
сприяють формуванню повної і достовірної інформації про фінансовий стан
підприємства.
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Сутність проблеми полягає у встановленні того, чи можуть різні за
розмірами і правовим статусом підприємства керуватись однаковими
обліковими положеннями.
Окремі вчені дотримуються точки зору, що бухгалтерські стандарти
повинні застосовуватись однаково до всіх підприємств. Їх ключовим
аргументом є універсальність. Цей аргумент підкріплюється також тим, що
єдині стандарти бухгалтерського обліку забезпечують порівнянність фінансової
звітності різних підприємств, у той час як діюча організація бухгалтерського
обліку не дозволяє вирішити це завдання.
Так, суб‘єкти малого підприємництва на свій розсуд можуть обирати
порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації
про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань. Тобто відображати факти
фінансово-господарської діяльності за допомогою, так званих, спрощеного або
загального планів рахунків бухгалтерського обліку.
Розберемося детальніше в наслідках цих можливостей. Так званий
загальний «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань
і господарських операцій підприємств і організацій» був затверджений разом з
«Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій»,
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. ғ 291
(далі — Інструкція ғ 291). В розділі I. «Загальні положення» цієї інструкції
зазначено, що малі підприємства та інші організації, діяльність яких не
спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський
облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 «Витрати за
елементами».
Тобто, для малих підприємств Інструкцією ғ 291 передбачено деяке
спрощення бухгалтерського обліку витрат в розрізі економічних елементів на
рахунках класу 8 «Витрати за елементами» загального Плану рахунків, а
значить без використання рахунків класу 9 «Витрати діяльності», а саме на:
80 «Матеріальні витрати»
81 «Витрати на оплату праці»
82 «Відрахування на соціальні заходи»
83 «Амортизація»
84 «Інші операційні витрати»
85 «Інші витрати».
Рахунки 8 класу є транзитними і покликані розшифровувати витрати в
розрізі економічних елементів. При списанні сум з цих рахунків необхідно
керуватися економічною суттю витрат: якщо витрати можна охарактеризувати
як прямі або накладні виробничі, то вони списуються в дебет рахунку 23
«Виробництво», якщо витрати не є такими — в дебет рахунку 79 «Фінансових
результатів».
Наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. ғ 186 був
затверджений «План рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов'язань і
господарських операцій суб'єктів малого підприємництва», так званий
спрощений План рахунків.
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Згідно п. 2 наказу ғ 186 спрощений План рахунків можуть застосовувати
суб'єктами малого підприємництва, які складають фінансову звітність у
відповідності з П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року
ғ 39. Записи на рахунках спрощеного Плану рахунків, а також забалансових
рахунках повинні здійснюватися відповідно до Інструкції ғ 291.
Спочатку, в дотримання єдності стандартів, спрощений План рахунків
для обліку витрат передбачав всього лише два рахунки: 84 «Витрати
операційної діяльності» і 85 «Інші витрати» і не мав жодного рахунку класу 9
«Витрати діяльності». Тобто, логіка використання подвійного запису повністю
була спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом
господарських операцій з обліку витрат на відповідних синтетичних рахунках
хоч загального, хоч спрощеного планів рахунків, обраних в обліковій політиці
малого підприємства.
Але згодом, наказ Міністерства фінансів України від 31.05.11 р. ғ 664
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку» змінив методику обліку витрат на
основі спрощеного плану рахунків, вилучивши з його складу рахунки 84
«Витрати операційної діяльності» та 85 «Інші витрати» і замінив їх рахунками:
- 90 «Собівартість реалізації» - для обліку та узагальнення інформації про
виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або
собівартість реалізованих товарів;
- 96 «Інші витрати» - обліку та узагальнення інформації про інші витрати
операційної діяльності та інші витрати звичайної діяльності, а також обліку
належної до сплати за звітний період відповідно до законодавства суми
податків і зборів (обов'язкових платежів) та суми втрат від надзвичайних подій.
А згідно наказу Міністерства фінансів України від 26.09.11 р. ғ 1204
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку» спрощений план рахунків суб‘єктів
малого підприємництва був доповнений рахунком 91 «Загальновиробничі
витрати» - для обліку та узагальнення інформації про накладні виробничі
витрати на організацію та управління виробництвом, а також витрати на
утримання та експлуатацію машин і устаткування.
Таким чином, повністю усунута ідея спрощення обліку витрат малими
підприємствами за спрощеним планом рахунків і затверджена схема
використання рахунків 9 класу «Витрати діяльності» за результатами
господарювання, що май же не відрізняється від обліку у великих підприємств.
А, якщо взяти до уваги, що Інструкція ғ 291 не заперечує суб‘єктам малого
підприємництва для обліку витрат застосовувати рахунки класу 9 «Витрати
діяльності» за загальним планом рахунків бухгалтерського обліку, то можна
стверджувати , що роль рахунків класу 8 «Витрати за елементами» знівельована
як інструменту спрощення обліку витрат для малих суб‘єктів господарювання і
залишається значущою тільки для управління витратами за елементами
операційних видатків.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Різноманітність організаційно-правових форм підприємницької діяльності
спонукає
до застосування різних методів контролю, подальшого їх
удосконалення або введення нових модифікацій. Дослідження організаційноправового аспекту функціонування різноманітних організаційно-правових форм
господарювання дають підстави вважати, що сьогодні в законодавчому порядку
здійснення внутрішньогосподарського контролю не регламентується. Такі
чинники, як форма власності, організаційно-правова форма підприємницької
діяльності, розмір підприємства, що залежить від обсягів господарського
обороту і чисельності його працівників, не впливають на сутність, зміст і
методику проведення інвентаризації.
Сьогодні, за умов відчутного податкового тиску, який супроводжується
відповідним податковим контролем, дуже часто виникають конфліктні ситуації
між податковими органами і господарюючими суб‘єктами. Однією з причин
непорозумінь є недостатня регламентація проведення інвентаризації в ході
податкової перевірки.
Ефективність інвентаризаційної роботи залежить від оптимізації планування
інвентаризацій і контролю за їх своєчасним і якісним проведенням. Результати
вивчення практики інвентаризаційної роботи на підприємствах свідчать, що
даному питанню не приділяється належна увага, власники (керівники), головні
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бухгалтери недооцінюють важливість її здійснення та проводять інвентаризації
лише в тому випадку, коли їх неможливо уникнути. Пропонується здійснювати
планування інвентаризаційної роботи в двох розрізах: короткостроковому
плануванні кількості і черговості проведення інвентаризації за об‘єктами та
оперативному плануванні кожної окремої інвентаризації.
Використання комп‘ютерних програм при проведенні інвентаризації
дозволяє прискорити як ідентифікацію перевіряємих об‘єктів, так і складання
та опрацювання інвентаризаційних документів, усунути ймовірність помилок у
номенклатурних номерах, цінах та інших реквізитах, уникнути викривлення
загальних результатів інвентаризації. Зазначені переваги скорочують на 40-50
% терміни її проведення. Проте, сама по собі комп‘ютеризація обліку не може
усунути приховування крадіжок і зловживань через неправильне перенесення
на електронні носії реквізитів, зазначених у документах, надання для обробки
фальсифікованих документів тощо.
В умовах швидкої зміни нормативного забезпечення бухгалтерського
обліку та податкового законодавства особливого значення набуває правильне
визначення і відображення в обліку результатів інвентаризації, що відбувається
на заключному – результативному етапі її здійснення.
Чинні законодавчі і нормативні акти не в повній мірі регламентують
порядок регулювання інвентаризаційних різниць і відображення їх в обліку та
звітності. З метою впорядкування обліку результатів інвентаризації необхідно
включити в Інструкцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків, затверджену наказом Мінфіну України від 11.08.1994 р. ғ69
порядок списання нестач в межах норм природного убутку; визначити і
законодавчо закріпити єдиний систематизований перелік норм природного
убутку; привести у відповідність вимоги Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. ғ
561 та Інструкції ғ 69 щодо обліку лишків основних засобів та ін.
Діючий План рахунків бухгалтерського обліку ускладнює роботу практиків
щодо відображення результатів інвентаризації. Недостачі і втрати від псування
товарно-матеріальних цінностей слід відображати на одному синтетичному
рахунку ―Недостачі і втрати‖ без зазначення в його назві причин їх виникнення.
Такий рахунок повинен мати два синтетичних субрахунки:
1) ―Недостачі і втрати від здійснення звичайної діяльності‖;
2) ―Недостачі і втрати за результатами надзвичайних подій‖.
За першим субрахунком повинні відображатися недостачі і втрати майна,
причиною виникнення яких є природний убуток і нормальний виробничий ризик.
За другим субрахунком повинні відображатися недостачі і втрати майна, що є
наслідком стихійного лиха, техногенних аварій, розкрадання, псування,
порушення умов експлуатації, правил зберігання тощо.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить
інформацію в розрізі бюджетної класифікації. Для аналізу бюджетну звітність
доцільно згрупувати (рис.1).
Фінансова та бюджетна звітність повинна містити інформацію про всі
проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку. На
перший погляд здається очевидним те, що фінансова звітність за своїм складом
є значно простішою, ніж бюджетна.

Рис. 1. Склад звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
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Однак, слід відмітити, що основні форми фінансової звітності бюджетних
установ доповнюють 14 форм додаткових звітів, реєстрів та довідок, що
розкривають елементи фінансової звітності.
Зокрема, за такими напрямками: залишки коштів загального та
спеціального фонду на рахунках, рух необоротних активів, матеріалів та
продуктів харчування, стан та причини виникнення простроченої дебіторської
та кредиторської заборгованості, данні про штрафи контролюючих органів,
нестачі та крадіжки коштів та матеріальних цінностей.
Загальна кількість фінансової звітності, які підлягають поданню
бюджетними установами, складає 17 форм. До загальної кількості звітів
бюджетних устав необхідно додати ще 6 довідок, які додатково розкривають
зміст бюджетної звітності. Таким чином, законодавством передбачено
складання і подання в обов‘язкову порядку більше тридцяти звітів про стан та
результати діяльності бюджетних установ.
При цьому, доречним є звернути увагу на багаторазове повторення
показників у формах: доходи загального та спеціального фондів; обсяги
надходження і видатків на рахунках казначейства та банківських рахунках та
інші показники розкриваються у фінансовій звітності, так і деталізуються у
бюджетній звітності. Поряд з багаторазовим дублюванням інформації щодо
одних показників, має місце недостатнє розкриття інших: стан фондів у
необоротних активах та малоцінних швидкозношуваних предметів, стан
довгострокових та короткострокових зобов‘язань, заборгованість із заробітної
плати.
Важливим джерелом інформації для моніторингу стану фінансової
дисципліни в бюджетній установі є Пояснювальна записка, що розкриває
окремі елементи фінансової та бюджетної звітності, зокрема: динаміку
дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої;
причини
виникнення
простроченої
дебіторської
та
кредиторської
заборгованості; причини наявності незареєстрованих в органах Державного
казначейства України фінансових зобов'язань; причини виникнення
простроченої кредиторської заборгованості; причини взяття зобов'язань без
відповідних бюджетних асигнувань; дані щодо порушення бюджетного
законодавства, зафіксованого органами Державної казначейської служби;
інвентаризаційні різниці та їх урегулювання. Головні розпорядники коштів
державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління,
додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову
інформацію.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В ОРГАНАХ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
Соціальний захист населення гарантується законодавством, при цьому
значна увага приділяється саме пенсійному забезпеченню. Питання ефективної
організації пенсійного страхування цікавлять усіх людей, оскільки воно
стосується кожного з нас в певний період життя. Забезпечити належне
фінансування виплат для людей пенсійного віку лише державними коштами
стає дедалі важче усім країнам світу.
При сплаті коштів до пенсійних фондів (державних чи недержавних)
відбувається процес страхування, і в даному випадку потрібно вживати термін
―пенсійне страхування‖. А термін ―пенсійне забезпечення‖ носить в собі ознаки
безпосередньо виплати пенсій, допомоги та інших виплат. Тобто пенсійне
забезпечення є елементом пенсійного страхування, оскільки людина саме в
момент працездатності підлягає пенсійному страхуванню, а вже при досягненні
нею пенсійного віку (визначеного законодавством) отримує забезпечення.
Адже, відповідно до страхових договорів, страховик зобов‘язується
виплачувати страхове забезпечення, яке набуває значення пенсії.
Досліджуючи законодавчу базу щодо побудови обліку формування та
використання коштів у Пенсійному фонді, було виявлено, що Інструкція по
бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду від 13.12.1994
р. ғ 11-4 (далі – Інструкція ғ 11-4), зміни до якої вносилися останній раз
23.02.1998 р., потребує перегляду. У роботі пропонується на основі чинної
Інструкції ғ 11-4 сформувати для Пенсійного фонду окремі нормативнозаконодавчі акти, котрі б [15]:
1) регулювали порядок організації бухгалтерського обліку в Пенсійному
фонді з урахуванням положень, зазначених у Законі ―Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні‖;
2) містили план рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків
Пенсійного фонду.
Вивчаючи план рахунків обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду,
визначений Інструкцією ғ 11-4 було відмічено, що найбільшої зміни зазнають
рахунки, на яких ведеться облік видатків та надходжень. До усіх субрахунків
другого порядку можуть відкриватися субрахунки третього порядку, які
повинні визначатися у додатку до наказу про облікову політику.
Досліджуючи нормативне забезпечення контролю за нарахуванням зборів
до Пенсійного фонду з окремих видів господарських операцій було відмічено
відсутність форм звітності за деякими платежами. Тому з метою посилення
контролю у сфері нарахування та сплати збору на обов‘язкове державне
пенсійне страхування запропоновано форму Звіту про нарахування та сплату
збору на обов‘язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження
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легкових автомобілів та придбання нерухомого майна, що подаватиметься
юридичними та фізичними особами – суб‘єктами підприємницької діяльності за
даними звітного періоду, в якому мали місце зазначені вище операції.
Органи Пенсійного фонду характеризуються відсутністю формуванням
власної облікової політики. Це зумовлено тим, що Пенсійний фонд на
сьогоднішній день функціонує як центральний орган виконавчої влади і
бухгалтерський облік в ньому чітко регламентований державою.
У процесі дослідження було визначено, що побудова облікової політики це процес, який має визначену структуру та характеризується розвитком у часі.
Запропоноване автором Положення про облікову політику для органів
Пенсійного фонду буде слугувати саме тим внутрішнім документом, у якому
відображено усі основні питання щодо організації облікового процесу. До того
ж, необхідно зазначити, що Положення про облікову політику є одним із
складових елементів організаційно-управлінського процесу.
Важливість здійснення внутрішньогосподарського контролю для органів
Пенсійного фонду зумовлена наявністю у ньому методичних прийомів, за
допомогою яких можна забезпечити реальність, достовірність та співставність
звітних показників.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Адміністрування податків та податковий менеджмент – поняття дещо
близькі, але мають при цьому й сутнісні принципові відмінності.
Так, податковий менеджмент (який, до речі, вже певний період є
обов‘язковою навчальною дисципліною у ВНЗ для студентів спеціальності
―фінанси‖, і тому має відповідне загальноприйняте визначення) – це процес
управління податковою системою з метою реалізації податкової політики (таке
чи істотно близьке тлумачення надається у більшості публікаціях з податкового
менеджменту, тому дискусія щодо його сутності взагалі не піднімається).
Адміністрування податків (чи іншими словами – податкове
адміністрування) – категорія нова (навіть ―модна‖), але менш досліджена й
більш заплутана [1]. Цей термін вже активно застосовується, як в податковому
законодавстві, так і в практиці податкової роботи, але при цьому, що взагалі є
досить дивним, до сих пір відсутнє однозначне, загальноприйняте й
принципово визначене його тлумачення. Так, деякі науковці стверджують, що
податкове адміністрування – це система заходів і прийомів, обумовлена
нормами чинного законодавства, яка забезпечує мобілізацію надходжень до
бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів [2, с. 126]. Інші вважають, що
адміністрування податків – це правовідносини, які складаються у сфері
здійснення уповноваженими державними органами заходів з погашення
податкового боргу і передбачають застосування методів владно-примусового
характеру до платників податків [3, с. 35]. Є також позиція науковців, згідно
якої адміністрування податків розглядається як спеціальний механізм, який
містить систему способів та організаційно-правових заходів відчуження
уповноваженими державними органами податків і зборів [4, с. 37].
Отже, науковці поки що не мають єдиної думки щодо сутності
податкового адміністрування, а деякі з них досить звужують це поняття: не
можна адміністрування податків зводити тільки до погашення податкового
боргу чи до застосування примусу в стягненні податків; тим більше, що це
суперечить сучасній тенденції реформування податкової роботи з платниками
податків у напрямку збільшення самостійної сплати податків.
А такий розбіг наукових поглядів на податкове адміністрування,
пов‘язаний з тим, що, як наслідок, в Податковому кодексі [5] взагалі відсутнє
визначення цього поняття, але при цьому законодавці зовсім не переймаються
цим і навіть запровадили цілий розділ, присвячений саме цьому невизначеному
податковому адмініструванню (розділ 2 ПКУ). Це виглядає досить дивно ще й
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тому, що у ст.14 розділу 1 ПКУ наводяться визначення доволі поширеної
сукупності застосовуваних у цьому документі термінів (наприклад: кошти,
кредитор, кузови, ліцензія, лотерея, майно, житловий будинок, садовий
будинок, дачний будинок, основні засоби, офіційний валютний курс, пиво,
ринок товарів (робіт, послуг), ризик, розміщення відходів, сільськогосподарські
угіддя, товари, тютюнові вироби, фрахт тощо). У наведеному переліку термінів,
по яких ПКУ дає спеціальне фіскальне тлумачення або просто посилається,
наприклад, на Господарський чи Цивільний кодекси України, є такі (і їх, до
речі, замало), які безпосередньо не відносяться до податкової сфери, і тому їх
можна було б не включати в спеціальний словник ПКУ (навіщо, наприклад,
давати в ПКУ поняття пива?). А от те, що є для оподаткування найважливішим
– визначення адміністрування податків, – в цьому словнику (ст. 14 розділу 1
ПКУ) відсутнє. Чи не дивно це взагалі?
Повертаючись до означеної проблеми, під адмініструванням податків
необхідно розуміти комплекс спеціальних прийомів, заходів та процедур
державних органів, уповноважених забезпечувати управління державними
податковими доходами (податковими надходженнями до усіх рівнів бюджету
чи до цільових державних фондів). З цієї позиції податковий менеджмент
(управління) та адміністрування податків не виокремлюються одне від одного,
а, навпаки, – податковий менеджмент як система заходів по управлінню
податками вміщує в себе як структурну підсистему податкове адміністрування.
Управляти ефективно податками в умовах, коли платники об‘єктивно мають
свої власні відмінні від держави економічні інтереси, можливо тільки маючи
потужну дієву систему податкового адміністрування. Тому адміністрування
податків можна розглядати як практичний механізм виконання
уповноваженими державними органами завдань по наповненню бюджетів чи
цільових державних фондів у межах наданих їм фіскальних повноважень.
Необхідно законодавчо, в Податковому кодексі, закріпити визначення
сутності поняття ―адміністрування податків‖, тим більше, що це вимагає й зміст
податкового законодавства, й практика його застосування. Інакше відсутність
законодавчо наданого визначення цього терміну може приводити на практиці
до будь-яких непорозумінь чи навіть до оскарження дій податкових органів з
боку юридично обізнаних платників податків чи їх офіційних представників.
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АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ
Сьогодні в економіці України податки є основним джерелом
надходження коштів до бюджету країни. Вони формують фінансові відносини
між юридичними та фізичними особами на всіх ланках фінансової системи. З
системою оподаткування пов‘язані інтереси суспільства, держави,
господарюючих суб‘єктів та всіх інших верств населення.
Метою даної роботи є аналіз сучасного стану податкової системи.
Податки – це обов‘язкові платежі юридичних та фізичних осіб до
бюджету для забезпечення виконання державою її функції.
Податкова система України має дві функції:
фіскальна – формування фінансових ресурсів держави;
регулююча – перерозподіл вартості ВВП між державою та її суб‘єктами
[2].
Суть, структура та роль системи оподаткування визначається податковою
політикою держави, яка проводить цю політику в країні, виходячи із завдань
соціально-економічного розвитку [1].
Принципи побудови податкової системи передбачають встановлення
рівноцінних прав і обов‘язків перед бюджетом для платників усіх форм
власності. Доходи бюджетів країни створюються за рахунок податків від
фізичних та юридичних осіб, зборів та інших обов‘язкових платежів,
надходжень з різних джерел, що встановлені законодавством України.
За даними Міністерства фінансів України за 2008 рік податкові
надходження у Державному бюджеті України становили 231686,3 млн. грн., що
на 65747,1 млн. грн., або 39,6% більше ніж у 2007 р.; у січні-листопаді 2009р. –
131812,0 млн. грн., у 2010 р. – 149529,2 млн. грн., або на 13,4% більше ніж у
2009 р. У 2011 році рівень податкових надходжень до Державного бюджету
України становив 261605 млн. грн., а у 2012 р. найбільші надходження
становили:
податок на додану вартість (ПДВ) – 182946,2 млн. грн.;
податок на прибуток підприємств – 54017,2 млн. грн.;
акцизний податок з вироблених в Україні під акційних товарів – 23329,4
млн. грн.[3].
Враховуючи надходження за 2011 рік, можна сказати, що за 2012 рік вони
приблизно становлять 276150,9 млн. грн. (рис. 1)У січні-лютому 2013 р. з ПДВ
загальний фонд держбюджету отримав 26140,4 млн. грн., з податку на прибуток
підприємств – 14129,6 млн. грн., а з акцизного податку вироблених в Україні
під акційних товарів – 2379,4 млн. грн.[3].
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Рис. 1 Динаміка податкових надходжень до
Держбюджету України за 2008-2012 рр.
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Як бачимо на діаграмі обсяг податкових надходжень скоротився у 2009
році в зв‘язку з кризою у 2008 р приблизно на 8,4 % [4]. Потім у 2010 обсяг
збільшується на 13,4% порівняно з попереднім роком, а у 2011 році – аж на
59,7% більше ніж у минулому році [3].
Дивлячись на сучасну систему оподаткування можна сказати, що її
вдосконалення матиме найвагоміший вплив на Державний бюджет України,
тому що податки в ньому складають більше 70 відсотків. Необхідність
удосконалення цієї системи очевидна. На даний час податкова система
потребує перенесення центру ваги з фіскальної функції на функцію регулюючу.
Література
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РОЗВИТОК «ЕЛЕКТРОННОГО» ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Протягом останнього десятиліття концепція розвитку Державної
казначейської служби України (ДКСУ) в області інформаційних технологій
переглядалася декілька разів, що було викликано зміною законодавства,
збільшенням функцій і реорганізацією органів казначейства [1].
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У наступні роки перед казначейською службою поставлені нові
функціональні завдання: централізація ведення бухгалтерського обліку,
виконання функцій оператора інформаційних систем, розвиток нових
платіжних банківських технологій та ін.
Їхнє виконання потребує застосування нових принципів побудови і
експлуатації систем Казначейства України. Це принципи консолідації і
відкритості, впровадження «хмарних» сервісів для клієнтів казначейства,
централізації і уніфікації реєстрів і нормативно-довідкової інформації,
впровадження механізмів інтеграції для роботи із зовнішніми системами та ін.
Таким чином, назріла необхідність реалізації нової концепції розвитку
Казначейства України в області інформаційних технологій – електронне
казначейство.
Згідно з даною концепцією до 2015 року повинна функціонувати
телекомунікаційна система казначейської служби, у тому числі забезпечуючи
електронний документообіг із застосуванням електронного цифрового підпису
в казначействі і з його клієнтами. Очікується, що зросте впевненість громадян
у збереженості фінансових ресурсів держави.
Місія казначейства в галузі розвитку інформаційних технологій (ІТ)
випливає із перспектив розвитку казначейської служби, у яких передбачено, що
ДКСУ орієнтована на «якісно новий рівень надання послуг клієнтам
Казначейства України і підвищення операційної ефективності на основі
інформаційно-технологічної інфраструктури, що відповідає передовим
практикам».
Для реалізації цього завдання необхідно взаємопов‘язано розвивати три
напрямки діяльності у сфері ІТ:
— удосконалювати роботу ІТ-організації ДКСУ, тобто блок із управління
центрального апарату та ІТ-відділів в управліннях ДКСУ;
— згідно з новими правилами проводити розробку і розвиток програмного
забезпечення ПЗ (проміжного і загальносистемного)
— створювати гнучку інфраструктуру, яка не буде залежати від потреб
конкретного ПЗ, оскільки, як уже зазначалося, концепція розвитку ДКСУ в
сфері ІТ переглядалася вже декілька разів.
Реалізуючи ці важливі завдання, державна служба повинна
забезпечувати якісну роботу своїх співробітників. Для цього має бути
впроваджена підсистема розробки прикладних систем, що дозволяє управляти
вимогами до ПЗ і тестувати ПЗ перед вводом його в експлуатацію, приводячи
до мінімуму кількість помилок, що виявляються на етапі промислової
експлуатації. Також від набору файлових серверів з різними даними
казначейство дійде до єдиного електронного архіву, який буде реалізований в
підсистемі управління неструктурованою інформацією. Це дозволить створити
єдине файлове сховище Казначейства України і забезпечить глобальний пошук
по всім розрізненим інформаційним ресурсам шляхом присвоєння унікального
індексу кожному документу. Крім того, казначейство почне більше
взаємодіяти при вирішенні робочих питань в режимі он-лайн, у віртуальних
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робочих
групах, форумах, чатах, веб-конференціях та інших засобах
електронної взаємодії співробітників.
При цьому всі рішення будуть базуватися на таких основних принципах:
— стандартизації набору програмних і технологічних рішень;
— централізації рішень (де це можливо);
— інтеграції всіх інформаційних систем ДКСУ для забезпечення принципу
однократного вводу при багатократному використанні;
— максимальному використанні стандартного ПЗ (де це можливо).
Проте апаратна інфраструктура не готова до роботи в умовах
невизначеності майбутнього. Тому в основу нової технологічної архітектури
електронного казначейства має бути закладений принцип набору віртуальних
ресурсів, який може бути використаним під будь-які програми в майбутньому.
При цьому буде відбуватися:
— консолідація або об‘єднання ресурсів в одному місці за рахунок заміни
великої кількості маленьких серверів на деяку кількість великих, при цьому
знизяться складність інфраструктури і операційні видатки на її утримання
— віртуалізація, за рахунок якої замість фізичних ресурсів діє єдиний набір
віртуальних ресурсів, при цьому вони можуть глибоко перерозподілятися між
будь-якими завданнями;
— автоматизація управління ІТ-інфраструктурою, за рахунок якої
зменшується час розгортання нових ІТ-сервісів і навантаження на системних
адміністраторів.
У результаті реалізації взаємопов'язаного комплексу заходів і нових
підходів будуть забезпечені:
— досягнення належної якості виконуваних Казначейством України
державних функцій шляхом максимальної автоматизації процесів,
застосування найновіших технологій, спрощення адміністративних і технічних
процедур;
— висока операційна ефективність Казначейства України;
— створення єдиного інформаційного простору фінансової діяльності
публічно-правових утворень, необхідного при управлінні державними
фінансами.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Одним з основних завдань економіки України є стимулювання
підприємницької діяльності через створення сприятливих умов її
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оподаткування. У зв‘язку з цим, та з метою реалізації державної політики з
питань розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного
використання його можливостей у розвитку національної економіки вагомим є
питання спрощеної системи оподаткування як альтернативної системи
оподаткування суб‘єктів малого підприємництва.
Питання спрощеної системи оподаткування стало чи не найбільш
обговорюваним як на першому етапі податкової реформи в Україні у 2010-2011
роках та і у 2013 році спрощеній системі оподаткування віддають вагоме
значення реформуванню та удосконалення.
Питання з оподаткування, обліку та звітності за спрощеною системою
досліджували такі науковці, як А. Василенко, Є. Губар, І. Зоріна, І. Шершун та
інші. Зокрема, А. Василенко досліджував вигоди та переваги застосування
єдиного податку [5, с. 4].
Метою статті є дослідження стану і тенденцій функціонування суб‘єктів
підприємництва які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності та визначити перспективи
розвитку спрощеної системи
оподаткування в Україні.
Спрощену систему оподаткування в Україні запроваджено наприкінці
1990 року тоді, коли особливо гостро малий бізнес відчував потребу у заходах
котрі дозволили б врятуватися хоча б тимчасово від податкового навантаження.
Вона передбачала, що дрібний підприємець буде сплачувати невеликий
фіксований збір та здавати найпростішу звітність, а замість цього отримає
можливість працювати на низько прибуткових, внутрішньо конкурентних
ринках. На сьогодні спрощена система продовжує працювати, але у зміненому
вигляді.
Після прийняття Податкового кодексу України у грудні 2010 року
спрощена система оподаткування функціонувала за Указом Президента
України від 03.07.98р. ғ727 « Про спрощену систему оподаткування, обліку і
звітності суб'єктів малого підприємництва» і лише у січні 2012 року набрав
чинності Закон України від 04.11.2011р.ғ4014-ІV «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності» порівняємо
ефективність нововведень у спрощеній системі оподаткування.
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Рис. 1. Динаміка надходжень єдиного податку до Зведеного бюджету України
за III кв. 2011 – 2012 рр. [3-4]
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Надходження єдиного податку до Зведеного бюджету України за 3
квартали 2012 року порівнюючи з 3 кварталами 2011 року зросли на 1958,6
млн.грн., що свідчить про ефективність змін у спрощеній системі
оподаткування із 2012 року.
Проаналізуємо динаміку платників єдиного податку протягом I кварталу
2012 – 2013 років.
Єдиний податок у І кварталі 2013 року сплачують 1448 700 фізичних та
юридичних осіб – підприємців. Порівняно з початком 2012 року кількість
платників єдиного податку зросла на 348 700 осіб і становить 1100000 осіб. Ця
тенденція зростання свідчить про розвиток малого та середнього бізнесу в
Україні.
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Рис. 2 Динаміка кількості платників єдиного податку в Україні за 1 квартал
2012 – 2013 роки [2]
За словами фахівців Міністерства доходів і зборів України, таке
зростання було цілком прогнозованим, лише завдяки введенню 5 та 6 груп
спрощенцями стали понад 200 платників (5 група – 27 платників, 6 група – 209
платників). Крім того, спрощення адміністрування єдиного податку та помірні
ставки платежів стали стимулом для зростання кількості таких підприємців.
Найпопулярнішою серед платників єдиного податку є друга група, на
якій станом на 01.01.2013 року працюють 721 тис. підприємців. Це майже 55
відсотків від загальної кількості „спрощенців‖.
Першу групу обрали майже 300 тис. платників, третю – 250 тисяч. У
четвертій групі працюють майже 149 тис. осіб [2].
Розглянемо новації, які запровадженні у 2013 році у спрощеній системі
оподаткування:
з 4 січня 2013 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та
зборів", яким передбачено зниження ставок для платників єдиного податку
п'ятої та шостої групи з 7 до 5 відсотків (у разі сплати ПДВ) і з 10 до 7
відсотків (у разі включення ПДВ до складу єдиного податку);
для платників єдиного податку п'ятої та шостої групи знято
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обмеження щодо максимальної кількості найманих працівників;
для платників єдиного податку п‘ятої групи, в суму доходу
включається і сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної
давності, та датою отримання доходу є дата списання кредиторської
заборгованості, за якою минув строк позовної давності, відповідно;
звітним періодом для платників єдиного податку другої групи тепер є
календарний рік (раніше був квартал);
зміни торкнулись і заяв для обрання або переходу на спрощену
систему оподаткування. Згідно із доповненим підпунктом 298.1.1 пункту 298.1
статті 298 ПКУ заява для обрання або переходу на спрощену систему
оподаткування подається до органу ДПС за вибором платника податків в один
із таких способів: 1) особисто платником податків або уповноваженою на це
особою; 2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом
вкладення; 3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з
дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у
порядку, визначеному законодавством. Зокрема, у цій заяві необхідно зазначати
обрану групу або зміну, раніше така вимога була відсутня;
у свідоцтві платника єдиного податку також зазначається група
платника (підпункт 7 пункту 299.11 статті 299 ПКУ), чого раніше не було;
для платників єдиного податку з 1 січня 2014 року вводиться нова
форма податкових перевірок – електронна. Для всіх інших платників податків
це нововведення передбачається у 2015-2016 роках [1].
Прийняття Закону України від 04.11.2011р.ғ 4014-ІV «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності» дало
змогу знизити податкове навантаження на бізнес, спростити адміністрування
податків, сприяло розширенню економічних можлиливостей для ведення
підприємницької діяльності, зменшилися можливі шляхи ухилення від сплати
податків. Сучасні умови господарювання характеризуются удосконаленням
дієвої системи державної підтримки для малого бізнесу, зокрема, і в питанні
оподаткування. Проведений аналіз свідчить, що зміни у спрощеній системі
оподаткування є ефективніші ніж існуюча до цього система оподаткування,
збільшуються і платники єдиного податку так і доходи бюджетів. Завдяки всім
вищезазначеним новаціям спрощена система оподаткування має можливість у
майбутньому отримати новий поштовх для розвитку.
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КНУ імені Т.Г. Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ
ПАПЕРАМИ
Становлення цивілізованих ринкових відносин на сучасному етапі
соціально-економічного розвитку України передбачає функціонування ринку
цінних паперів, який сприяє оперативному перерозподілу фінансових ресурсів.
Цінні папери стають невід‘ємним елементом в господарській діяльності
підприємств та альтернативним джерелом залучення інвестиційних ресурсів.
Метою здійснення операцій з цінними паперами як і будь-якої іншої
комерційної діяльності є отримання прибутку. У свою чергу будь-яка
прибуткова діяльність підлягає оподаткуванню. Сьогодні в Україні система
оподаткування операцій з цінними паперами має низку питань, які
залишаються невивченими та потребують глибокого дослідження, саме цим і
зумовлена актуальність обраної теми.
Аналіз останніх публікацій. Дане питання майже не висвітлюється у
сучасній економічній літературі, але в працях А. С. Гальчинського, О.В.Гісюка,
А. І. Даниленко, А. В. Журжія, С. М. Іванова, В. І. Колесникова,
О. Д. Василика, О. Д. Данілова, Т. Т. Ковальчука розглядаються деякі
аспекти оподаткування на фондовому ринку. Тому є досить актуальним
подальше вивчення зазначеної проблематики.
Метою статті є висвітлення проблем оподаткування операцій з цінними
паперами в Україні.
Завдання дослідження: з‘ясувати особливості оподаткування доходів та
відображенням витрат пов‘язаних з купівлею (продажем) цінних паперів
відповідно до прийнятого нового законодавства.
Питання та порядок оподаткуванням операцій з цінними паперами в
Україні регламентовано Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року
зі змінами та доповненнями, а саме статтями 153.8 та 153.9 (операції
особливого виду) розділу ІІІ.
Згідно Податкового кодексу, при визначенні фінансового результату
операцій з торгівлі цінними паперами ведеться відокремлено від інших доходів
та витрат. Також окремо визначається фінансовий результат за операціями з
цінними паперами які знаходяться в обігу на фондовій біржі, та тими що там не
обертаються.
Щодо відображення прибутку, то він повинен відображатись за кожною
операцією окремо як позитивна різниця між доходом та витратами
пов‘язаними з придбанням таких цінних паперів відповідно збиток
розраховується як від‘ємна різниця між доходами та сумою витрат.
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Винятком у цих випадках будуть вважатися операції з торгівлі борговими
цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму
нарахованих , але не отриманих процентів і оподатковується за правилами
визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та сумою
витрат з придбання таких цінних паперів, що зменшується на суму сплачених
процентів продавцю.
Витрати визначаються витратами та відображаються у тому ж звітному
періоді , у якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.
Відповідно до прийнятого Закону від 06.12.12 ғ 5519-VI «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення
адміністрування податків і зборів», вводиться особливий акцизний податок на
операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, ставка
податку встановлюється на такому рівні (табл. 1):
Таблиця 1
Оподаткування операцій з відчуженням цінних паперів
Ставка
податку

0%
0%

0,1%
1,5%

База оподаткування
- операції з продажу цінних паперів на фондовому ринку та від операцій
з деривативами;
- операції з продажу цінних паперів на фондовій біржі, за якими
розраховується біржовий курс,відповідно до вимог встановлених
НКЦПФР за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової політики.
продажу поза фондової біржі цінних паперів, що знаходяться у
біржовому реєстрі;
продаж цінних паперів поза фондової біржі, які не перебувають у
біржовому реєстрі
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 гривень) за
ув'язнений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

Також схваленим законом передбачена ставка податку на прибуток від
операцій з цінними паперами та деривативами на рівні 10%.
Операції з конвертації цінних паперів оподаткуванню не підлягають.
Операції які підлягають нульовій ставці оподаткування з одного боку
дуже привабливі але ця ставка не мінімізує усіх проблем, однією з яких є
проблема іноземних інвесторів які не мають доступу до торгівлі на нашій біржі,
до того ж не всі цінні папери можуть торгуватися на біржі. Також введений
акцизний податок - це додаткове фінансове навантаження для продавців цінних
паперів на позабіржовому ринку.
Підсумовуючи усе вище сказане можемо зробити висновок що,
запропоновані норми дозволять збільшити відрахування до бюджету від ринку
цінних паперів майже в 40 разів.
В Україні безліч "технічних" або "сміттєвих" цінних паперів. Вони не
мають жодної цінності, оскільки зазвичай емітовані підприємствами, які є
банкрутами або не ведуть ніякої діяльності. В нормальних умовах ці папери
нікому не потрібні навіть задарма, але вони знайшли друге життя - завдяки
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операціям з оптимізації оподаткування. Їх неможливо зустріти на біржі, але
вони користуються попитом на ринку [3].
Все це відбувається на так званому неорганізованому фондовому ринку.
Податкова вирішила діяти просто: шляхом фіскальних методів загнати на
біржовий ринок якомога більше емітентів.
Результати повинні приголомшити навіть відвертих скептиків. За даними
податківців, обсяг позабіржового ринку в 2011 році становив близько 2,2 трлн
грн. Однак податків вони майже не приносять - зараз відрахування до бюджету
від цієї категорії платників становлять 152 млн. грн. податку на прибуток.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА
НЕРУХОМЕ МАЙНО ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Актуальність даної теми зумовлена появою нового податку на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки, який почав діяти з 1 січня 2013 року.
Тому необхідним є розробка пропозицій по впровадженню податку на
нерухомість. Для досягнення цієї мети необхідно визначити перспективні
напрями вирішення проблем оподаткування нерухомості.
Податок на нерухомість має чималу історію та має за мету забезпечення
фінансування сталого територіального розвитку за рахунок місцевих бюджетів.
На цей час податок на нерухомість є традиційним податком для майже 130
країн світу й забезпечує значну частину надходжень до місцевих бюджетів
(зокрема, в деяких штатах Австралії вони становлять більше 90 %, у Канаді – до
80, США – до 75 %). Відтак, цілком природно, що в цих країнах широкий загал
позитивно сприймає необхідність сплати цього податку [4].
Одним із пріоритетних напрямів розвитку податкової системи України є
оптимізація податкового тиску, у т.ч. за рахунок розширення переліку об‘єктів
оподаткування. Саме цьому сприятиме введення податку на нерухомість [2].
Проблеми оподаткуванням нерухомості є предметом наукового
дослідження багатьох вітчизняних авторів. Серед робіт, присвячених різним
аспектам оподаткування нерухомості, можна назвати публікації А. Алленової,
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О. Багрія, А. Бережної, Ю. Ганущака, С. Лекаря, З. Льовочкина, І. Малого, О.
Мельниченка, В. Павленко, В. Стіпахно та ін. Більшість вітчизняних науковців
висвітлюють окремі аспекти світового досвіду впровадження податку на
нерухомість і визначають перспективи впровадження його в України.
В Україні з 1 січня 2013 р. набрала чинності стаття 265 Податкового
кодексу, згідно з якою вводиться податок на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки.
За підставу для розрахунку податку на нерухомість будуть прийняті
відомості, що надаються в податкову органами державної реєстрації прав на
нерухоме майно. Податком обкладаються квартири, будинки, котеджі, кімнати
в малосімейках [2].
Фактично всі місцеві ради затвердили ставку податку за 1 кв. м у розмірі
1% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року для квартир
житловою площею не більше 240 кв. м і житлових будинків житловою площею
не більше 500 кв. м, і 2,7% мінімальної заробітної плати для квартир житловою
площею понад 240 кв. м та житлових будинків площею понад 500 кв. м [4].
Фізичні особи сплачують податок один раз на рік. З 15 квітня до 1 липня
2013 року громадяни отримують повідомлення від податкової служби із
зазначенням суми податку за місцем реєстрації.
Юридичні особи самостійно розраховують податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки і до 1 лютого поточного року подають
податкову декларацію. Сплата податку проводиться до 1 липня [1].
Точну кількість фізичних осіб – платників податку стане відомо після
отримання 15 квітня поточного року даних Державного реєстру прав на
нерухомість. За прогнозними підрахунками в Україні може налічуватись 17-20
млн. юридичних осіб – платників податку.
За оцінками Міністерства доходів і зборів, обсяг надходжень до місцевих
бюджетів від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки у 2013
році може становити 75 млн. гривень [3].
За прострочення платежів з податку на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки, який був введений 1 січня 2013 року, передбачені штрафні
санкції. Фізичні особи повинні сплатити податок протягом 60 днів з моменту
отримання повідомлення. При простроченні платежу на 30 днів передбачені
штрафні санкції у розмірі 10% від суми нарахування, понад 30 днів – 20% від
суми податку.
Громадяни України з низьким рівнем доходів можуть звертатися у
податкові органи з проханням про розстрочку платежу, рішення про надання
якої приймається в індивідуальному порядку. Механізм розрахунку податку
залишається незмінним, розглядаються тільки питання звернення громадян на
основі яких приймаються рішення. Виходячи з розрахунків, які є на
сьогоднішній день, середня сума виплат – 300 гривень на рік за квартиру
середньої житлової площі і будинок середньої житлової площі – 800 гривень на
рік [4].
Позитивним є те що фізична особа може платити податок на житлову
нерухомість в якій вона зареєстрована, або вибрати інший об‘єкт, який йому
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належить на свій погляд. Наприклад, якщо у платника податку за місцем
проживання 30 кв. м, а там, де він не зареєстрований – 60 кв. м, він має право,
отримавши повідомлення, уточнити метражі і визначити для себе, яку площу
він вибирає – більшу чи меншу.
Якщо фізична особа має у власності квартиру і садовий будиночок, то на
нього поширюється пільга з оподаткування. До того ж якщо житлова площа
квартири не перевищує 120 кв. м, податок на квартиру не сплачується. Якщо у
громадянина є у власності два садові будиночки, тоді другий підлягає
оподаткуванню. Водночас якщо фізична особа володіє будинком та квартирою,
пільга надається тільки на один об‘єкт – за місцем реєстрації [3].
Підводячи підсумки, необхідно підкреслити, що від впровадження
податку на нерухомість громадяни отримують багато реальних вигод, серед
яких найважливіші: збільшення фінансування соціально-економічних програм в
галузях ЖКГ, охорони здоров‘я, освіти, культури і т.п.; обмеження спекуляцій
на ринку нерухомості і стримування цін на житло; створення сучасної
інфраструктури в місті, що призведе до росту інвестиційної привабливості і
створенню нових робочих місць. Отже, введення податку на нерухомість – це
ключ до реалізації основних соціально-економічних пріоритетів України, а
саме: підвищення рівня якості життя та створення конкурентоспроможного
середовища.
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Южно-Российский институт-филиал РАНХ и ГС, г. Ростов-на-Дону, Россия
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Среди множества налогов подоходный налог, взимаемый с доходов
физических лиц относительно молодой. Практика его взимания в Англии и
современной Германии насчитывает чуть более 200 лет. Практика взимания
такого налога на территориях других государств получила свое развитие в
начале ХХ века.
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В настоящее время система подоходного налогообложения физических
лиц играет важную роль в процессе макроэкономического регулирования.
Поскольку с одной стороны физические лица участвую в создании новой
стоимости, а с другой стороны они затем и потребляют основную массу
товаров работ и услуг, в цене которых уже заключена основная масса
налоговой нагрузки. При этом налоговым бременем выступает еще и система
имущественного налогообложения, где основным источником погашения
налоговых обязательств, как правило, является именно доход, получаемый в
качестве вознаграждения за труд, то есть заработная плата.
На сегодняшний день состав доходов государства, аккумулируемых
посредствам подоходного обложения физических лиц достаточно широк:
заработная плата, выплаты в натуральной форме, предпринимательский доход,
прибыль от реализации активов, дивиденды, призы и т.д. Интересен другой
вопрос – какую систему налогообложения этих доходов выбрать:
пропорциональную или прогрессивную. Это вопрос национального
суверенитета. Это вопрос ответственности как государства перед гражданами,
так и граждан перед государством.
Теория ответила на этот вопрос как с позиций сторонников системы
пропорционального налогообложения, так и с позиции сторонников
прогрессивного налогообложения. А также через различные формулировки
принципа справедливости, которые выдвигали ученые от А. Смита до А.
Лаффера. Как показало исследование научных трудов разных лет, принцип
справедливости имеет сложное содержание и может рассматриваться как
экономический, как нравственный и как правовой принцип. Этот принцип
объединяет в себе сразу несколько принципов, предопределенных как нормами
современного налогового законодательства разных стран, так и постулатами
теории налогообложения как таковой. Это такие принципы как: всеобщность и
равенство налогообложения, учет фактической способности к уплате налога,
соразмерность налогообложения.
Важность практического применения данного принципа обосновывается
и тем, что в современной системе налоговых регуляторов рынка подоходный
налог, помимо мощного фискального инструмента, имеет значение
стабилизатора социальной ситуации в обществе. Дифференциация доходов
различных категорий налогоплательщиков и соответственно дифференциация
ставок по подоходному налогу, дает возможность переложить основную
тяжесть налогового бремени на наиболее обеспеченные слои населения и
использовать аккумулированные государством финансовые ресурсы для
реализации различных программ.
В тоже время, налогообложение физических лиц в последнее время
становится инструментом антикризисных мер. Так, например, в
Великобритании бонусы менеджеров в размере свыше 25 тыс. фунтов
стерлингов с 2010 г. облагаются по ставке 50 % [1]. В Португалии эти меры,
коснулись в первую очередь тех, чей доход превышает 150 тыс. евро в год. Для
этой категории граждан налог увеличился до 46,5%.
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Помимо вышеназванных стран, такие государства как Австрия, Бельгия,
Дания, Япония, Нидерланды, а также другие страны используют
прогрессивную шкалу налогов, в которой максимальная ставка достигает 50%
для отдельных категорий налогоплательщиков. Например, в Германии, которая
остается третьей страной после США и Японии, где проживает набольшее
число богатых людей (924 тыс. человек) максимальная ставка подоходного
налога 45% [2]. И это не антикризисные меры.
В России данные инструменты не применяются, несмотря на то, что
система самого подоходного личного налогообложения ждет кардинальных
перемен. Ведь введение пропорциональной шкалы в 2001 году привело к
избыточному неравенству, которое непрерывно растет и нарушает принцип
справедливости. По данным Росстата, коэффициент фондов (соотношение
доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения) вырос с 1992
г. по отношению к 2011 г. вдвое. По данным других источников этот
показатель сейчас находится в пределах 20-40 [3]. Критический уровень
коэффициента фондов – 10 раз.
Проблема
российской
системы
подоходного налогообложения
заключается и в игнорировании так называемого минимума, свободного от
налогообложения, который был предусмотрен даже в царской России. В
современной России до 2012 года он применялся в размере 400 руб. для
физического лица в месяц, что было значительно ниже среднего по Европе.
На основании вышесказанного,
вопрос о реализации принципа
справедливости в системе подоходного налогообложения физических лиц
России остается открытым.
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СЕКЦІЯ 7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
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к.е.н., доцент
Сумський державний університет
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У сучасних умовах в Україні під час виходу економіки з кризового стану
набуває важливого значення активізація інвестиційної діяльності, без якої
неможливо підвищити рівень конкурентоспроможності підприємств та в цілому
досягти сталого соціально-економічного розвитку держави.
Якісні та кількісні характеристики залучених інвестиційних ресурсів
можуть дати оцінку стану економіки країни в цілому. Тому стимулювання
інвестиційної діяльності, що у свою чергу тісно пов‘язана з оцінкою стану та
прогнозуванням розвитку інвестиційного ринку, є одним із основних завдань
економічної політики держави.
Проблемам державного регулювання інвестиційного ринку та управління
інвестиційною політикою присвячені праці відомих науковців, таких як:
О.М. Гетьман, Т.А. Комашенко, О. А. Кириченко, В. Лінніков, К.С. Марахов,
І. Бланк, А. Бутняров, О. Гаврилюк, О. Кириченко, П. Гайдуцький, Л. Збразька,
В. Лановий та ін.
Проаналізувавши думки вищезгаданих науковців та положення Закону
України «Про інвестиційну діяльність», можемо визначити інвестиційний
ринок як сукупність економічних відносин, що виникають у разі взаємодії
торговців інвестиційними ресурсами, суб‘єктів, що їх потребують та державою
в особі контролюючих органів. Слід зазначити, що держава, залежно від
обставин, може також виступати як покупцем, так і продавцем інвестиційних
ресурсів.
Найбільш активними учасниками інвестиційного ринку та головними
донорами інвестицій в реальний сектор української економіки є комерційні
банки. Саме банки в нашій країні є основним суб‘єктом акумулювання та
перерозподілу фінансових ресурсів. При цьому вітчизняний банківський сектор
до цього часу ще не відновив активне кредитування реального сектору, що
вкрай негативно позначилось на стані інвестиційного ринку.
В Україні фактично відсутні інвестиційні компанії. Так, існують компанії,
що називають себе «інвестиційними» та створені відповідно до Указу
Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94, однак вони мають
юридичний статус торговців цінними паперами [1].
Найбільш адаптованими до законодавства ЄС учасниками інвестиційного
ринку України є інститути спільного інвестування (ІСІ). ІСІ являють собою
портфель інвестиційних активів, до яких включається також і нерухомість, а не
тільки фінансові активи. Державними органами регулюється не стільки самі
ІСІ, скільки компанії з управління активами такого ІСІ.
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Ще одним учасником інвестиційного ринку є фонди прямого
інвестування. У вітчизняному законодавстві відсутнє визначення фондів
прямого інвестування, однак у міжнародній практиці таким терміном
визначають широку групу фондів, які надають фінансові ресурси у тимчасове
користування приватним бізнес-одиницям. До таких фондів відносять: хеджфонди, фонди венчурного капіталу, інфраструктурні фонди тощо.
Таким чином, можемо виділити такі основні проблеми сучасного стану
інвестиційного ринку України:
наслідки світової фінансово-економічної кризи, що не дають
можливості продавцям інвестиційних ресурсів акумулювати значні їх обсяги та
розмістити у порівняно ризикові об‘єкти, а для споживачів інвестицій
скоротились ринки збуту власної продукції і, як наслідок, знизилась сама
потреба у інвестиціях;
недостатньо розроблена, а подекуди відсутня нормативно-правова
база, що має регулювати діяльність учасників інвестиційного ринку;
низький рівень інвестиційної культури, професіоналізму учасників
ринку, що у поєднанні з високим рівнем корумпованості, бюрократизму та
політизованості у прийнятті рішень відповідними органами державної влади
стає вагомим бар‘єром розвитку інвестиційного ринку України.
Таким чином, сучасний стан інвестиційного ринку України
характеризується кризовим станом. Банківський сектор має у своєму
розпорядженні значні інвестиційні ресурси, що не мають попиту серед
реального сектору економіки, який переживає глибоку рецесію. Досить
важливим чинником, що впливає на ринок інвестицій є прогресуюча в країнах
Єврозони боргова криза: така ситуація не тільки не сприяє підвищення обсягів
експорту туди продукції вітчизняних підприємств, а й зумовлює відтік
іноземних інвестицій з України на подолання фінансових проблем в самій
метрополії.
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