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OUTSOURCING AND COUNTRY’S SPECIFICS
(OUTSOURCING TO POLAND)
Abstract
Globalization does not mean only free trade of products, but also new ways of
expanding production activities. This is possible due to the liberalization and
digitalization of economies. Among the projects of restructuring the production value
chain, a favorable option is outsourcing. Companies from developed countries are
expanding their activities elsewhere. The reasons are numerous like cost saving,
market enlargement, skill exploitation, and etc. Outsourcing (especially, outsourcing
offshoring) itself is not an isolated mutual arrangement, based on the contract
requirements, but an arrangement accomplished in a certain social-economic
environment. Countries are ranked based on different indices, but in most cases data
shows that leaders in this industry are countries with large population, higher level of
education especially on information technology, stable and positive political climate,
and economies oriented on service industry. For the paper we first referred on the
outsourcing literatures, how authors have defined outsourcing, outsourcing market,
outsourcing demand and the countries’ benefits from outsourcing. In a second stage
we used global data on outsourcing to show how the phenomena changes along years,
across countries and inside the production value chains. The final part is an analysis
of three different countries that compete worthily the ―old‖ leaders in this industry,
BRIC countries. On the conclusion we emphasize what makes a country favorable to
outsourcing.
Keywords: outsourcing, country determinants, Poland.
Introduction
The production today is more and more outside firm’s boundaries. Exportimport evidences (on final goods) aren’t anymore central issues for governments and
industries. This is a result of two complementary and interdependent dynamics
happening in the production value chain – the reorganization and the relocation of the
production activities (goods and services). Both dynamics are transforming
international business and global economy, involving more business functions and
complex contractual arrangements. Catalysts of their evolution are firms' own
initiatives through the application of technological and managerial innovations, also
governmental policies on the integration of product markets i.e., removing barriers to
flows of goods, services and capital; applying fiscal incentives; reducing
bureaucracy; improving the commercial legislation; etc.
This phenomenon should be considered a win-win game (Vitasek, Ledyard, &
Manrodt, 2013). Many multinational enterprises despite of providing a variety of
products and services on global markets, they now increasingly purchase inputs and
components from smaller companies in widely dispersed locations that serve
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particular industry niches. In this way they dramatically reduce costs and improve
their competitive position and the economy can generate more output. (Farell, et al.,
2003). In this way, both developed and developing countries stand to reap substantial
gains. Developed countries gain efficiency specializing in areas of their core
competences and developing countries gain benefits by opening up new export,
growth and employment opportunities. This leads to positive feedback effects for the
rest of the world in term of rising exports and increased tourism inflows (Rajan &
Srivastava, 2007). According Sako (2005) for the developed economies that
outsource to developing economies, the benefits are as follows: consumers may face
lower prices for products outsourced; firms may retain higher profits due to lower
costs and economies ofscale, particularly if firms avoid passing cost savings onto
consumers; productivity may improve due to greater specialization from outsourcing;
workers may move from low wage-low skilled jobs to high wage-high skilled jobs
over time, as long as labour markets are flexible; country specialisation in innovation
in the form of the development ofnew goods, services and processes. For the
developing host economies, benefits are as follows (Sako, 2005): creation of
employment generally and of specialist jobs, particularly incountries with
unemployment and underemployment; increased export earnings due to providing
offshoring services; increase in total investment in capital - constrained host
countries; technology spillovers; linkages to the local economy, through promoting
better infrastructure,entrepreneurship, and provision of better quality goods and
services.
Outsourcing Data
The global outsourcing market is growing. Data and forecasts change
continually. In recent years the worldwide outsourcing market is divided on three
important shares BPO IO and AO (Gartner Inc., 2013). Business process and
technology outsourcing (BPO and IO) refers to sharing organizational control of any
company process including information and communication technology (ICT),
human resources (HR), finance and accounting (F&A), sales, marketing, customer
service and supply chain management to reduce costs. The BPTO sector includes
firms either specialized in a segment such as call centers or finance or offering a full
range of outsourcing services including HR, accounting, payroll, IT etc. Examples of
such full service BPTO firms are Accenture, Capgemini, TCS, and Atos. Application
outsourcing (AO) refers to software-based services performed by third parties
through computer networks and the internet. The most well-known application
service providers are Clickability.com, Salesforce.com and WebEx. The CAGR
(compounded annual growth rate) for 2011-2015, of the global outsourcing market, is
expected to be 4.4% (BPO 5%, IO 3.9% and AO 4,4%).
The outsourcing demand has increased due to different determinants including:
the desire to focus on core competencies (Lacity & Willcocks, 2001); the access to
global markets and commercial exploitation (Beverakis & Cerez-Kecmanovic, 2009);
the response to other organizations’ actions, staying competitive in the market place
(Loh & Venkatraman, 1992); the external perception that suppliers have superior
capabilities (Poppo & Zenger, 1998) (Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina, 2005);
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the desire to acquire higher quality of performance, rather than cost reduction
(Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina, 2005).
Cost reduction continues to matter and to be the key goal in outsourcing
initiatives. Businesses must constantly increase their flexibility, efficiency and quality
and therein drive greater profits to their bottom lines. But almost as important as
reducing costs is making sure that a business stays focused on its core. Outsourcing
allows companies to put their energy into core activities where they create greater
value for their customers. These drivers change
importance in different regions. In Europe the key
drivers behind IT outsourcing and BPO lie from
reducing the operating costs (the most important) to
improving the analytical capabilities (less important).
Companies in Asia Pacific are focused on core
activities meanwhile try to standardize even more
their non-core activities and spread them. US
companies differently from their counterparts in
Europe and Asia look for higher-value capabilities in
their production value chain, through seeking new talents, technologies or specialized
service providers.
The total market of global outsourcing has a value of $952 billion. The most
outsourced activities are those in IT infrastructure, Application and Development
Management, Contact Center, Finance & Accounting and Human Resources.
For 2013 the most preferred destinations for
offshoring outsourcing are Southeast Asia, South
America and Easter Europe. Alias of some years
before when BRIC countries (Brazil, Russia, India
and China) were considered as huge potential markets
of offshore and offshore outsourcing, for their vast
populations and developing economies, today new
countries have emerged as potential ones. During the
recent years, new countries have overcome in the list
of the outsourcing destination-countries. For 2013 the
prominent regions are Southeast Asia, Eastern Europe, and South America
(THOLONS, 2013). BRIC countries continue to be favorite destinations, with India
that leads (13 cities), China (8 cities), Brazil (6 cities), and Russia (4 cities). In the
same time other countries (and cities) are emerging as strong competitors, like
Philippines (7 cities), Colombia (4 cities), and Poland (3 cities), which are leaders in
their regions.
Outsourcing to Poland
According Tholons, Poland’s rates are higher than many
other countries in Eastern Europe (10th-Krakow; 36th-Warsaw; 75thWroclaw). Poland is a well-established service delivery location
for F&A BPO. Together with Romania, Poland, they offer strong
language capability to support multilingual front/back office
9

support for pan-European firms (Horses of Sources, 2010). The motives that make
this country a favorable destination are:

The proximity to Western Europe – geographically and culturally.
Another advantage is that Poles do not need visas to travel around the EU, they are in
the same time-zone as Western Europe, and share legal, linguistic and cultural
characteristics. The predominant companies outsourcing to Poland are those within
the European Union (France, Germany, UK, Sweden, and the Netherlands) as well as
the United States.

Education and skills. Poland has the youngest and best-educated
population in Europe. Mostly are under the ages of 35 years old. The annual number
of university graduates reach 400.000, a figure significantly high in European scale.
The graduates most frequently employed in BPO/ITO centers graduated in either
economics or administration, information technology as well as engineering and
technical majors. Around 29 percent of the whole population is English speaker,
whereas over 90% of students declare that they speak English, 43% – German, over
13% – Russian and nearly 10% – French.

Resources availability and Cost competitiveness. Poland remains an
attractive location for a range of manufacturing, including automotive and
electronics, due to its cost competitiveness and a close proximity to customers across
Europe. The supply of well-educated labor is offered with a cost at least 50% below
Western Europe or North America.

Business Environment and Incentives.
 The accession to the EU made possible the accession to direct and substantial
grants or investment refunds for large projects in the services sector.
 The Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIZ) offers a
variety of financial incentives and subsides, especially to promote direct
BPO/Outsourcing investments in Eastern Poland. Whereas successful (on the
Tholons list) cities are targeting more sophisticated jobs in the management
value chain, such as Knowledge Process Outsourcing and Analysis, the eastern
ones aim to catch up entry-level jobs, such as call-centers or simple processes.
 Most of the Poland government grants are designed for firms investing in
automotive, aviation, electronics, business services and research. The
government support aims the creation of new jobs and enhancements of
investments in fixed assets.
 The exemption from the real estate taxes (taxes on land and building) for
investors that fulfil the criteria (of originating new jobs and others) of the local
councils’ resolution. (For more details refer to Tax and Local Fees Act of 12
January 1991)
 The financial aids of the Labor Fund and other agencies for employers that
cooperate with the Poviat Employment Agency, hiring employees over 50
years old, training new employees, etc.
 The establishment of the special economic zones help attracting all types of
businesses. They are generally equipped with a full-range of technical

10

infrastructure, and are exempt from income tax (personal/corporate income
tax), depending on specific criteria.
Concluding Remarks
The positive data on outsourcing/offshoring signals it as the new lever of
economy. Delegation of activities outside firm provides the possibility of cost
savings, flexibility on resources and focusing on core activities, but needs a full
analysis of the providers’ environment. An important issue is the vendors’ location.
Every country has its specifics as geographical position, culture, literacy, political
regime and so on. Analyzing the Poland case, it is un-doubtful that the multilingual
skills, the high level of literacy and the cultural proximities attract foreign companies
much more than its neighbor countries. Key players of these outsourcing/offshoring
arrangements are polish government, PAIZ and the local districts, with their financial
aids and incentives (i.e. tax exemption, cost subvention for workers’ training, the
establishment of special economic zones, different promotions, etc.). Contracting
with multinationals for activities in manufacturing or service sectors, means much
more employees, trained workers, technology spillovers, developed industries and
economic growth.
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THE CHALLENGES OF ALBANIAN TOURISM MARKETING
Tourism is a powerful component for economic development of the country.
Increasing the interest of visitors and investments in tourism has made necessary the
development of tourism marketing, including an appropriate infrastructure and
services of high quality. The purpose of this paper is to identify the importance of
markets and recommend policies to attract tourists. Albanian tourism challenge is the
site are competitive in a region of consolidated tradition in tourism. This paper will
serve to provide opportunities to share information and to present ourselves with
innovative methodologies that can be applied by institutions in place to ensure a
longer life of the tourist market in Albania. Changing the image of the country,
radically improving the infrastructure by combining aggressive promotion
promotional spots will have results regarding tourists in Albania.
1. Tourism in Albania
Tourism is the practice, the action taken by those who travel or visit places
with the purpose of entertainment, knowledge and learning; according to the
definition of World Tourism Organization, one of the departments of United Nations.
A tourist is everyone who travels in places which differ from the one he is living in,
out of the daily environment for a period of time which lasts at least a night but no
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longer than a year and his main aim might not be for economical benefits1. As a
Mediterranean country Albania offers great potentials in tourism. These potentials are
expressed in natural resources as well as in history and culture. Differing from other
Mediterranean countries all these potentials are not used in Albania to their fullest
extent for further future development2. According to Fannell (2003) tourism needs
for a truly interdisciplinary ethical theory to shift attention to the impact of values and
interconnection with the natural world.
Tourism is a relatively new industry in Albania with a poor past partly due to
the closure during the so called Communist era, a closure that isolated Albania from
the other parts of the world. The tourism sector is approximately 11% of Gross
Domestic Product.
2. Touristic Marketing in Albania
Marketing is the primary tool to enhance the positive effects of marketing.
Today, marketing techniques and we are dominant planning turizit. (Tosun and
Jenkins 1998). A foreigner has two reasons to visit Albania. The first is destination
curiosity that still does not recognize this place which is in the middle of Europe and
not in the islands of the Pacific or Africa, in countries where they have to pay very
expensive prices to go there. A foreign tourist will be visiting Albania to discover
Europe's last secret because there is no place in Europe, much less the coast
countries, which are still unknown as Albania. An uncharted destination. This is
therefore the first reason, withdrawal. The second is what Albania provides. It offers
a unique product not because we do not have the same features with neighboring
countries, but they come in a country that does not have the intensity of neighboring
countries. Albania has the coast, mountains and cultural heritage which come in very
small geographic spaces. There are no foreigners that know what Albania has to
offer. To increase the level of tourists in Albania promotion is needed. To develop
sustainable tourism required partnership, integration, community involvement and
environmental stewardship. (Godgrey 1998).
The National Tourism Agency is a public institution which aims to work for
the implementation of state and national policies in the field of tourism, promotion
and creation of Albanian tourism identity, through the use of the country's tourism
potential. Its main goal is attracting foreign investment in accordance with the
parameters of contemporary and sustainable tourism. One of the most important
promotional activities organized by the National Tourism Agency is presented at
international trade fairs. Promoting tourism potentials and products in the markets of
Albania's major European tourism aims at bringing as many foreign investors and
tourists to Albania. National Tourism Agency is focused on the most important fairs
that currently represent the largest European markets in terms of tourism "out-going"
(spending the holidays outside the country of origin). Of particular importance is the
cooperation with the private sector, PPP, which is increasingly present in
international presentations. Being that the purpose of the National Tourism Agency is
1
2

Organizata Botërore e Turizmit (WTO)
Strategjia dhe Plani i Veprimit për zhvillimin e Turizmit Kulturor dhe mjedisor në Shqipëri, 2006.
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developing a sustainable tourism and promoting tourism image of the country, in the
context of promoting national tourism resources, the National Tourism Agency also
organizes promotional campaigns throughout the territory of the Republic of Albania.
Another promotional activity is national tourism fairs, which are aimed at the
development of domestic tourism, as one of the ongoing trends of tourist movement.
These fairs are aimed at raises awareness and creates a social awareness about
tourism potentials and resources that the country as cultural, historical,
archaeological, architectural, and in the natural, ecological and eco-system.
Lacks of marketing and promotion is one of the essential items that require
special treatment for the urgent implementation of tourism potential. Marketing and
promotion as in any other business activity are the soul of tourism. A negative
development is the lack of tourism advertising, so the lack of recognition of the
potential supply of a country which seriously harms tourism. Ultimately, tourism is
primarily information, and as such it is a critical element of the development of the
sector. "The only way to find out what Albania offers is to go there and see it
yourself".
Lack of information, data, coverage of landscapes and tourist potentials,
constitute one of the main problems faced by foreigners who may wish to come to
Albania. These issues urgently require finding effective and efficient alternatives for
a promotion, advertising tourist destinations of our country to change the negative
image of the country, to create a new, positive image and to help the industry to
compete in global markets. A great potential in this regard is provided by new
technologies of communication and information technologies (ICT) and in particular
the use of "Internet Marketing". This kind of marketing is widespread in the
international arena, particularly in developing countries as an important instrument
for promotion. The use of this technique is relatively new on the radical changes that
have occurred in the economy in recent decades: Numerous developments and
progress of rapid technological (internet, intranet, and other means of
communication) have fundamentally changed the ways of doing business and living.
These two factors have contributed immensely in psychology and consumer behavior.
Consumers today are smarter and more demanding. More and more tourists tend to
use ICT tools to search, select, plan and realize their vacation by eliminating the need
for a high degree of intermediaries. In fact, it should be noted that it is marketing and
presentation of Albanian tourism potentials via the internet at the international level
where Internet users are numerous and furthermore their number is increasing
progressively in the world. The Internet has now become a very popular medium for
tourism marketing. It offers great potential especially for tourist agencies sector.
The increase of the power of the Internet has attracted the attention of
academics, seekers and business managers. Studies and online publications on
tourism marketing have increased remarkably in recent years especially. They throw
light on various issues such as the impact of the Internet in promoting the tourism
product and distribution, quality and other electronic services. However, it should be
noted that research in this field is still in its infancy. The efforts of researchers are
focused on understanding the role of the Internet in marketing the tourism sector and
the role of tourism organizations and tourist destinations in the use of its potential.
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Trips and tourism products are ideal for marketing on the Internet. This is due that
tourism is an information intensive industry and the Internet is one of the most
effective and efficient tools in exchanging information worldwide. The Internet may
widely facilitate the distribution and promotion of tourism products and tourist
destinations and potentially enables enterprises to compete in a field on the same
level.
For a long time, the quality of services has been one of the most important
issues in the tourism industry. Tourism agencies can provide competitive advantages
and differentiate their offerings through electronic service delivery to customers. As
previously mentioned areas of quality electronic services for travel agencies needs
further study because its dimensions are few in number and vary according to the
conceptual or research focus. Some studies focus on managing the perception of
quality criteria for electronic services, and consist of several other studies on the
effectiveness of marketing websites, so the possibility of agencies and attract
consumer In order to promote through websites. Recent studies focus more on the
description of customer needs and their requirements for electronic services on the
website.
Understanding consumer behavior online is one of the critical issues for the
operators of touristic agencies to better respond to their needs. Categories:
information search, communication and acquisitions to obtain information or to solve
problems.
Acquisition. The number of tourists who make purchases on the Internet has
increased in recent years especially in Western countries. Websites of travel agencies
in the world provide a higher value to customers during the purchase process by
facilitating the search for information, price comparison alternative products, saving
time and reducing costs by providing a safe and comfortable way to finalize
transactions through online booking and payment. The security of online transactions
is one of the most essential issues that affect the willingness of consumers to make
payments via the Internet. Recent studies in this field show the development of
cryptographic systems and the use of credit to make payments online.
Conclusions and Recommendation
Albania is considered a unexplored destination by tourists, tourist potential
which has not been used to date properly in the service of tourism, thus constituting a
very good development opportunity in the future. Albania remains a tourist
destination for tourists to explore, rather than a place where you can have any means
necessary to spend a quiet holiday with cheap cost.
Albania as a tourist destination may have more interesting attractions in this
regard. Here rank highly, its climate, geographical position shared Adriatic, its
mountains and virgin still unvisited, its lakes and sites of cultural and historical
heritage, as well as the generosity of its people.
Marketing and promotion are two of the essential items that require special
treatment for the urgent implementation of tourism potential. Marketing and
promotion as in any other business activity are the soul of tourism. Lack of
information, data, coverage of landscapes and tourist potentials, constitute one of the
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main problems faced by foreigners who might want to come to Albania, if they
publicized widely the tourism potential within the target market segment a large
number of visitors will come to Albania.
"Internet marketing", this kind of marketing is a widespread scale in the
international arena; this technique will help Albania to advertise its tourism more.
In Albania importance should be given to setting up new structures at the local
level services such as tourist offices and information offices that will improve the
level of national tourism promotion.
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QUID PRO QUO RISK
A necessary assumption for the success of subjects is the identification of all
dangerous steps in their activity, whether these are risks following directly from the
activity performed by the institution itself, or from the risks to which it is exposed.
The challenge for each financial institution is therefore the analysis of potential risks,
their correct identification, analysis of causal factors and finding the tools which
enable the elimination of individual factors in such a way that the occurrence of risks
is decreased to the lowest possible extent.
Risk is manifested by non-structured activity based on various factors: good
sense, knowledge, experiences, instinct, or subjective factors. Theory and practice
offer a whole series of approaches and particular interpretations which unfold from
the place of origin, the purpose and environment of the assumed usage.
In the recent history of humanity the terms risk and hazard have overlapped
semantically. The term hazard has developed over millennia, and we can start out
from these assumptions: the word hazard has an Arabian origin (al zahr – cubes),
later it appeared in the Spanish language (azar – game of chance), subsequently it
occurred in French and then in English (hazard describes a chance, risking, but also a
verb – to run a risk), originally the concepts risk and hazard differed only in the

16

willingness (non- willingness) to perform activities whose result may only be
estimated, thus the hazard specified activities outside human control.
Therefore it is possible to deduce the conclusion from the following definitions
that the same term may not from the point of view of terminology also have the same
interpretation and perception of the environment. For this reason we shall designate
by the term risk a static or dynamic event which with its implementation affects the
state or event on which it has a direct or indirect influence. With such a perception of
risk we can designate as risk uncertainty multiplied by effect and designate the risk
rate as the value of risk probability and consequences of the implementation of the
given risk. The probability (p) of the occurrence of the undesirable event (x) with
defined probability, using the reason of the event (r), its origin (o), occurrence of the
undesirable event with undesirable consequences (c) and its impact (signification of
the threat) (i) shall be expressed as series of sextets:
R   {x1 p1r1o1c1i1}  {x2 p2 r2o2c2i2 }  {xn pn rn on cnin }

i  1,2,3.....n

p  0,1 (1)

In contrast to risk, uncertainty affects investment. Uncertainty may at the same
time be determined by means of the probability of prediction of the complete system
of information in the given time. The probability is measured by means of the time
series in which it occurred and at the same time its influence on the origin and
development of this event must be determined. In chronological expression it would
mean a consequences axis:
Diagram 1: Consequence axis of risk functioning
uncertainty – reason – probability – origin – consequence – impact (detriment) - result

Resource. Own processing
By breaking up the implication axis we can draw the conclusion that if we
manage to determine the probability of and the reasons for the origin of a certain
event (process) for a certain phenomenon for a certain time period, we can also
determine the probability of the occurrence of the given phenomenon. From the
division of probability it is possible with regard to the extent of possibilities to
determine the occurrence of the given risk and subsequently also with a certain
probability to reduce the uncertainty connected with this event.
Merna and Smith [8, p.12] explain uncertainty using diagram, where
uncertainty at the beginning as a factor initiates the starting mechanism in the form of
a static phenomenon (factor) or dynamic (event). Subsequently it causes effect (in
static model on the phenomenon, in dynamic on the result), which is at the same time
conditioned by the probability. The weight of the occurrence, which means the value
of the probability subsequently reduces or multiplies the effects of the uncertainty.
Both factors will be merged in the probabilistic division of probabilistic output
method as a composite factor.
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Uncertainty is understood as the state value. It characterizes the system in
which several possible consequences of a random variable are known, but we do not
know the definition and probabilistic division of the stated variable. Uncertainty
causes the discrepancy between a «good decision» and «good result». The
distinguishing criterion between the risk and the uncertainty is that the risk is
perceived as a quantifiable factor or value, and the uncertainty does not have
quantifiable characteristics. Wharton F. [9, p.28] defines uncertainty as the
occurrence of a phenomenon in situations when the people deciding do not have a
sufficiency of complete information which relate to the proposed decision and its
possible consequences.
There are two types of uncertainties: uncertainty originating under the terms of
pure chance, which is designated as «accidental uncertainty» and uncertainty
occurring from the problem situation, in which it will depend on the application of
judgment and which is known as «cognitive uncertainty»:
1. Risk is the consequence of a phenomenon which is uncertain.
2. Consequences of a phenomenon, which are uncertain, may be desired or not
desired.
3. Uncertainties and their consequences must be understood in such a way that
they can be managed in a correct way.
The extent of uncertainty is thus characterized by a shortage of available
information. If there is enough information, it must be usable for allocation to the
values of decision variables in the given decision. If such variables do not exist or
have been wrongly allocated, there originates uncertainty in decision-making. Thus in
such a decision the person making the decision is not able to judge the variables
which affect the decision. Subsequently the decision is affected by the quality of
information, its uselessness in the future or a restricted time limit, or low
effectiveness.
The model which has been developed by Allen [1, p.35] for observing risk is
composed of four parameters: probability of occurrence, significance of impact,
sensitivity to change, degree of mutual dependence, and from other risk factors. This
model is usable for risk situations or risk events for risk analysis and modelling of
any decision-making.
Risk classification
The main criterion of the risk division was the possibility of a methodological
view of the origin of factors which act on the origin of risks, influence it during its
existence, and determine the factors which eliminate its influence. Most of the factors
should be directly or indirectly quantifiable.
We have divided risks into a system of external influence, and thus also the
source of the occurrence of these risks lies outside the internal system, and internal
risks, and thus also the source of the occurrence of these risks belongs to internal
influence. Mutual systems, internal and external, based on which the risks were
divided, are not an individual system. They mutually intertwine, and the origin of
factors in the internal system affects the origin in the external, and vice versa. The
influence of the factors is mutual, but not also equally correlated. A course of
individual risks is not influenced by the environment in which it originated. It may
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originate also in the external environment, and its consequences are expressed in the
external environment, and the factor of origin may be incorporated in the internal
environment and at the same time the whole course of risk together with
implementation of consequences may operate in the internal environment. There is
also a group of risks whose consequences will be implemented and observed in any
environment in time interval only with the causality of the origin of risks in the other
environments. Risks whose factors were not possible to identify, and thus which
manifest themselves only as uncertainties, were eliminated from observation, since it
was not possible to evaluate the transmission in the given synthesis of information.
Sources of the origin of risks
A source of risk is any factor which may cause the origin of risk. Risk occurs
when the effect of the influence is certain, significant, or only estimated. It is not
excluded that in identification of individual sources it is not possible to determine a
particular influence, but only the change of certain factors which are judged as the
reasons for the source of risk. The source of the risk may be only a change of certain
criteria or a change of the processes on the time axis. In static factors it is simpler to
discover the source of risk for the given examined moment, but in the time interval
the change need not be registered at all. Therefore it is easier to study sources of risk
from the point of view of their frequent variability in the subsystems, where it is
possible to evaluate their influence on the whole system in the examined area, than to
find individual factors and compare by estimation of the rate of influence.
Identification of the origin of risks was used for the first time in risk modelling
by companies for the project of floating oil platforms. By determination of
probabilities (they were defined based on subjective findings from individuals and
groups of people working on these projects, to whom were put questions of
implementation and costs), which were subjective, an automatic method for
determination of risk origin was developed. Weighting was allocated to individual
factors based on the responses of previous and current workers. Decisive software
allowed a quantification of risk and its modelling by using a subjective function of
division of probability. Calculation through an objective comparison compared the
distribution of probability and, based on mutual conformity, the subjective and
objective distribution was determined. At the end of the 20th century, diagrams of
risk achieved through the response to risk started to be added to decision-making
systems.
Risk management
Risk management is based on various approaches to risk identification. Risk
management is divided into several phases, which are divided according to types to
identification and analyses, risk management and monitoring. For identifying risk
management, several names are used: risk-controlling, risk management, etc. All
approaches follow from two assumptions:
1. Quantification of risk by means of mathematic-statistic methods, by which it is
possible to evaluate the probability of variance of real terms from assumed
ones.
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2. Non-quantification of risk, based on which factors it is possible to use only
methods based on usefulness and on the attitude of the subject which
undergoes the risk.
The aim of risk management is the elimination of consequences which occur
by the implementation of risk. The improvement of the ratio of risk identification to
losses which will occur in future is the main contribution of cost decrease in
eliminating losses.
Each subject which is exposed to risk must define risk areas and the factors to
which it is exposed. Also in spite of market assumptions, which should create
competition, it is the decision of each subject to deal with its resources in compliance
with budgetary measures. Correct application of risk management and its correct
application are decisive. So it is important to assume:
1) Optional number of future states of nature.
2) Necessity to determine a gradation of steps – the subject must predict what
steps it will take, without regard to their order. So it is not important if
individual actions will follow in the same time period or in unequal time
periods, it is necessary to identify whether they will be implemented or not.
3) Risk operations come randomly, and thus it is not possible to predict anything.
4) Dependence of individual state of the nature – mathematical probability in
some situations is strongly fixed, or follows from the situation at other
subjects, therefore it is necessary to follow individual steps from
mathematically correctly defined situations.
5) Some transactions are unique, therefore it is necessary in extraordinary
situations to define a ceiling of maximal loss to which the given subject does
not wish to expose when implementing the stated transaction.
Since there is not a clear interpretation of the risk concept, there is not a unique
definition of risk management. Based on the approach used in the examination of
risks in the public sector and public finances – risk as the possibility that with a
certain probability an event may happen which differs from the assumed state or
development, it is not possible to decrease risk based on simple probability, because
reduction includes the value of probability itself and also the quantified level of the
given event. If we can say with certainty that the loss will occur, we cannot define the
activity as risk. But if we can judge negative impact, which we cannot evaluate, it is
possible to use risk in this case. If there is the possibility of high loss from the
possible results whose result is uncertain, but is also compensated by yield, and it is
necessary to decide, risk management is usable since the individual characteristics
change over time. At the same time a combination of expectable risk with high
probability with risk expectable with lower probability may occur. The difference
between the expectation and the expected future result makes the possibility of loss
possible. The basic assumption for risk management is analysis and evaluation of the
risk in the fulfillment of the threats and potential consequences of the real probability
of the risk occurrence from the point of view of threats, their implementation,
vulnerability and implemented measures. These may differ from preferences and
priorities.
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ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF SMES THROUGH
INFORMATION TECHNOLOGY
Small and Medium Enterprises (SMEs) are very important for the Albanian
economy. They encompass more than 98 % of the overall enterprises registered in the
country. Different agencies have provided support and sustained their development.
The development and the contribution of SMEs to the economic long-term stability
are depended on their size and structure. Additionally, SMEs have the flexibility and
the capability to adapt easily to highly competitive markets. Modern economies
operate as a network of complex firms, in which the competitive position of a firm
depends partly on the suppliers’ effectiveness. Given that SMEs embrace high level
of competitiveness, they are able to influence and have a strong impact on the
competitive market. The main objective of this article is to determine the appropriate
ways of how to use the information technology wisely in the SME sector. A
hypothesis is formulated and is given answers during data analysis; also results are
interpreted in order to fulfil the study objectives. Information technology is one of the
main challenges that SMEs face. The main reason of using information technology is
to secure competitive advantage. Cities of Tirana and Durresi were chosen for data
collection. This study is based on quantitative research method. A questionnaire
survey was developed and distributed among respondents. The responses are
analyzed by using SPSS program. The sample size of respondents was selected
randomly, and so was the proportional percentage of enterprises. The main purpose
of choosing a random sample was to ensure a good representation of enterprises’ size.
The reason beyond the selection a random sample was to ensure a good
representation of the size of enterprises.
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Introduction
Small and medium enterprises (SMEs) play an important role to the Albanian
economy. They make up about 98% of the registered entities in the country [1, 7].
Several government agencies are focused in developing local SMEs in order to
support their growth. The development and the contribution of SMEs to the long-term
financial stability are contingent to their size and structure. If these SMEs were to
operate in well-developed markets, they would be highly more flexible in adjusting to
stronger competitive conditions. Modern economies operate as a complex chain of
enterprises. The competitive position of each enterprise is partly conditioned by its
suppliers’ efficiency. Therefore, the competition of SMEs contributes essentially to
the competitive position of the economy overall. The Albanian government needs to
take the lead to increase the competition among Albanian SMEs [WB, 2005]. This
process might be lengthy, as it requires establishing the legal background; an action
plan in place with step by step instructions, and most importantly to incorporate
suitable institutions to govern the process.
During the last few years, it’s been noticeable that the Albanian young
generation is using the Internet significantly. However, the number of overall users it
is still substandard, as the mid-age and older generations are not tech-savvy [9],
argued that information technology plays a crucial role to SME development and
their growth. The current overall technology infrastructure is deemed to be insolvent,
given that its usage is mainly concentrated in Tirana, and in a few major cities, while
it is non-existent in some parts of Albania [7; 8]. The main objective of this study is
to determine how the SMEs are using the information technology. The most specific
objective is to identify the rate of information comprehension. In addition, it is to
determine whether SMEs are using the information technology wisely in order to
secure competitive advantages in the marketplace.
The role of SMEs in the Albanian Economy
SMEs are playing an important role in the transformation process. SMEs are
great resources of employment opportunities, while playing an important role in
shaping the economy by offering different services and goods [3]. They contribute in
developing a strong competition and representing Albanian production in the
European markets [2].
If the Albanian government would promote better trade and industry policies,
the SMEs would have the opportunity to compete effectively, which would attract
foreign investments in the Albanian market. That way the exports of Albanian goods
will increase and extend around the regional and global markets. This is a bold call
for liberalization of administrative and trade barriers, while creating better business
atmosphere in the country [2, 8]. The challenges and developments of SMEs, and
their contribution to the long-term economic stability depend on their size and
structure. The well-developed markets allow SMEs to have more flexibility toward
strong competitive conditions [11]. Modern economies operate as complex network
of companies system in which a firm’s competitive position depends in part on the
effectiveness of their suppliers. Therefore, the competitiveness of SMEs affects the
competitive position of the economy in the broad spectrum. SMEs have high
transaction costs, which are the most essential barriers toward their development. The
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reduction of their transaction costs would promote the expansion of SMEs. In this
context, their development and performance in the open market is a real challenge.
Methodology
The data to perform this study were collected in Tirana and Durres cities. The
consideration of these cities was given based on the fact that there is a high presence
of SMEs in these areas. The questionnaires are widely recognized as the key element
in order to utilize the fundamental methodology application of the social science
research. [5]. They are used to collect information form individuals and their personal
state of economy, or to collect data regarding their institutions. However, despite the
change in the technology used to describe the research questionnaires, experts are in
agreement that the type of research conducted using questionnaires is the best method
available to social researchers, who are interested in collecting original data in order
to describe a population which is too large to be observed directly. Three methods to
administer a survey directed to a single sample of information are: (a) Selfmanagement, where informants complete the questionnaires themselves and send
them through the mail; (b) Internet-based questionnaires, where informants are asked
to complete questionnaires online; and (c) Surveys conducted face to face, or
conducted over the phone [4, p.257]. The first method is hard to be conducted in
Albania, given that the quality of mail service and the address system remains an
issue throughout the country. Also, the internet-based questionnaires are somehow
implementable, in those cases where medium enterprises have access to Internet
services. Another issue that comes to light is the fact that Internet service is not
available in all parts of the country. The most viable method would be the face to face
interviews [4,p.264].The sample assortment was done by choosing random selection.
This is the best to get a representative sample. While no technique guarantees a
representative sample, this kind of election has the highest probability to offer a
representative sample of the population, compared to other methods [6]. The main
objective behind the random selection was to ensure that different enterprises of both
sizes of enterprises were represented effectively. The analysis process is descriptive
illustrated by graphics per each question or by graphics aggregated to group
questions. Data were entered and processed using SPSS software.
Data analysis and interpretation
The first question regarding this section of the survey refers to the percentage
of the budget that the surveyed businesses have invested toward information
technology.

Figure 1. The percentage of Budget invested in Information technology (IT)
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The analysis of responses indicates that 43% of the surveyed businesses have
invested less than 10% of their budget in information and communication technology
(IT). 30% of the surveyed businesses have invested between 10 to 20% of their
budget. Also 18% of the surveyed businesses have invested between 20 to 40% of the
budget in information and communication technology, and 8% of the surveyed
businesses have invested more than 40% of the budget in information technology.
The second question is related to the factors that promote investments in information
technology. There are 6 ranked answer options as pull factors, of which businesses
can choose more than one answer if that’s the case.

Figure 2. Factors that promote investments toward Information Technology
Based on data analysis, the investment in information technology is the key
factor in order to be able to provide the best services in marketplace. Additionally,
nearly half of the surveyed businesses acknowledge this fact. Also, a considerable
influence is the level of competition and the consumer demand, which dictate
businesses to invest in IT. Accordingly 47.1% are influenced by the level of
competition, and 41.4% influenced by the consumer demand. Meanwhile, 19% of
surveyed businesses are pressured by their suppliers to invest in IT. It is important to
emphasize that most of the enterprises in their business strategy plan do not disclose a
clear objective regarding the investment in IT. Nearly 93% of the surveyed
businesses do acknowledge the fact that they fail to plan ahead.
In the third
question respondents are asked to disclose the number of the direct competitors they
face in their respective markets. The reason is to determine how competitive the
markets where these businesses operate are. Per data analysis about the competition,
we notice the dominance of markets with a few businesses with direct competitors.

Figure 3. The competition among the markets in which businesses operate
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26% of businesses reported to have 1 to 4 direct competitors; 17% stated that
they have 5 to 9 direct competitors; 13% have 10-19 direct competitors, and 21%
have more than 20 direct competitors. We can say that approximately one fifth of
businesses are operating in a relatively competitive market. On the other side, we
noticed that only 2% of the businesses operate in a monopoly position, in other words
these enterprises do not face direct competitors.
Conclusions
We have described the scale of information technology usage by SMEs. About
three-quarters of businesses surveyed use computers to handle their day to day
operations; while almost half of them utilized cable Internet service to get
information and email support. SMEs in Albania do not invest sufficiently in
information technology. About 43% of businesses surveyed invest less than 10% of
their budgets in information technology, while a third of them invest 10 to 20% of
their budgets. Only 9% of the businesses invested more than 40% of their budgets.
SMEs endeavour to provide better services for customers, which is one of the
most constructive factors to invest in information technology. The percentage of
other incentive factors, such as the suppliers’ requests, the forecasted business
strategy, stronger competition, or even the consumer demand, ranges from 7-47%. If
we were to rank the three most incentive factors that encourage businesses to invest
in information technology, they will be in the following order: better services, strong
competition and consumer demand. Overall, the market is not very competitive
among SMEs, which is explained by the fact that most of the businesses operate
locally. Therefore, their direct competitors are the ones that operate within their
geographical area. While the competition grows, the majority of SMEs try to
implement strong competitive differentiation methods in order to survive in the
marketplace. Offering new products and services seems to be the primary
differentiation strategy that most of the businesses utilize. Since 53% of businesses
surveyed do not consider improving the quality of services and products, this fact
suggests that either the competition is not suitable, or the quality of services and
products is very good. The latter is a less reliable option; therefore the argument
should be relied more on the competition or to consumers. According to the current
situation, there is room for improvement in terms of Internet use. It should be noted
that a majority of businesses use the wireless Internet service steadily. Improving the
quality of products and services should be the core strategy to promote businesses
growth, as to this date is still considered as one of the best strategies to ensure
competitive advantage.
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TRADE CREDIT IN ALBANIA PRIVAT SECTOR
Albanian economy is a market economy with a relatively short experience of
just over two decades. In Albania, as well as in all Eastern countries, transition to an
economy based on the principles of market economy carries a number of problems
associated with: managerial skills, professional ethics, legal infrastructure and the
environment in which business operates.
The challenge for the business sector is to find ways to meet financing needs.
In Albania, such a role is well played by commercial banks. Bank credit is known and
used by individuals, private entities and public entities. Also to this funding source is
given importance by many researchers and academics. Is quite the opposite with trade
credit. This financial instrument used by businesses was left out of interest from
researchers.
Trade credit is a short-term financial instrument, which is used between
businesses (suppliers and customers), and is represented on both sides of the balance
sheet of the company accounts "receivable" and "payable". In this study are
performed the first steps to understand the use and performance of trade credit in
these two decades. To actualize this study are used primary data from interviews
made with businesses belonging to the commercial sector in the district of Tirana,
during August, September and October 2013.
Numerous researches have shed light on the use and importance of trade credit
financing. According to Brennan (1988), beside financial support from financial
institutions, purchases on credit from suppliers can also be considered as a mean of
financial support for vendors. This form of financing is realized between businesses.
Boyery & Gobert (2007), claimed that trade credit is considered as a source of
external short-term financing, especially important for medium and small businesses.
Another research by Guariglia and Matthew (2006) drew the conclusion that
trade credit was expanded by businesses especially during periods where economies
of different countries faced monetary restraint. According to them, businesses which
have limited access to bank loans, or in cases where the bank credit costs are high,
trade credit remains the main source to fulfill their needs. Also Demirguc-Kunt and
Maksimovic (2001) claimed that in countries with an imperfect financial system,
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businesses may face difficulties in finding easy ways to finance sources, and as a
result of these difficulties, customers attract suppliers to meet their financing needs.
According to entrepreneurs and managers, trade credit has begun to apply in
the early years of market economy development of Albania. After years 2001-2002,
trade credit received attention from businesses. During this period in around 75
percent of cases were suppliers who encouraged entrepreneurship initiative.
According to them, businesses had very good liquidity abilities, so they used trade
credit as a marketing strategy to increase sales and to expand their market share. In
this period, the commercial banking system was not well developed and integrated in
the Albanian economy, also with low rate of bank credit. Trade credit and selffinancing accounted the main part in meeting business financial needs.
Since financing between suppliers and customers had already become a normal
practice but provided by no criteria from suppliers and so required by customers,
prompted businesses to face financial difficulties during the years 2008-2010.
Commercial banks restrictive measures to credit risk management, and consumer
trend to save, prompted businesses to encounter difficulties in meeting their financing
needs. Found in this difficult financial situation despite the increase in demand for
trade credit, the tendency of suppliers is on spot sales cashing, even though suffer
contraction of business activities.
Trade credit is a short term financial instrument that plays an important role in
meeting the financial needs of businesses. Lending and borrowing is a way of
working order for the private sector in Albania. Lack of liquidity in the economy of
our country has conditioned many businesses to offer less trade credit even though
demand for this financial instrument is increasing. Currently on spot cashing sales is
a priority although it carries business risk.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Сопоставляя предпринимательство в России и за рубежом, можно
идентифицировать его «западную» модель, как традиционную и позитивно
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оцениваемую обществом форму организации хозяйственной деятельности в
любой
отрасли
экономики
и
социальной
сферы.
Российскому
предпринимательству свойственны существенные региональные различия в
отраслевой структуре, масштабах и других параметрах. Общие проблемы
предпринимательства по-разному, с различной остротой, проявляются в
регионах нашей огромной страны, в силу неодинаковых экономических,
политических и организационных факторов.
Это различие важно иметь в виду при организации государственного
(федерального и субфедерального) регулирования в форме «поддержки
предпринимательства». В целом специфика российского предпринимательства
обусловлена предпосылками его зарождения и формирования. В отличие от
западного, предпринимательство в современной России определяется, как
сравнительно новая форма хозяйственной деятельности.
Можно выделить следующие этапы становления предпринимательства.
Предпринимательство брежневской эпохи (конец 1960-х-1987г.) ограниченный теневой частный сектор в условиях «реального социализма» при
абсолютном доминировании жестко планируемого госсектора. Это период,
когда жестокость репрессивных мер ослабла, и стали появляться ниши для
альтернативной
экономической
деятельности,
которые
привели
к
предпринимательству в легальной и нелегальной формах (оказание услуг
частным лицам внутригосударственного сектора и вне его; теневое
предпринимательство, объем которого нигде не учитывался; некоторая часть
«красных директоров», балансирующая на грани законов; мелкие группы сезонные стройотряды, шабашники, артели, центры технического творчества и
др.).
Кооперативный этап (1987-1991 гг.) - частичная локализация частного
предпринимательства при частичных реформах государственного сектора в
условиях перестройки. Вступивший в силу в июне 1988 г. Закон «О
кооперации» фактически узаконил частное предпринимательство, хотя понятие
частной собственности, все еще, оставалось под запретом. Начала складываться
двухсекторная модель экономики, что способствовало перетоку ресурсов из
госсектора в кооперативы по свободным рыночным ценам. Появились первые
совместные предприятия, которые независимо от советского партнера
представляли собой предприятия рыночного типа. В этот же период
появляются многочисленные рыночные структуры - биржи, холдинги,
коммерческие банки и др.
С конца 1991г. начинается постсоветский этап в развитии
предпринимательства. В это время были сделаны решающие шаги в
направлении полной легализации частного предпринимательства с
одновременными попытками радикальных реформ и массовой приватизации
государственных предприятий.
На основании различных источников, мы предлагаем три этапа развития
предпринимательства в реальном секторе экономики.
Первый этап (1987-1991 гг.) - начало формирования малого
предпринимательства в форме кооперативного движения. Кооперативы этого
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периода были прообразом современных малых предприятий. Большие льготы
всех видов, в том числе и за счет госбюджета, экономическая стабильность,
наличие поддержки госаппарата позволяют назвать рассматриваемый период
«золотым веком» малого предпринимательства, когда осуществлялось
достаточно быстрое и относительно безболезненное первоначальное
накопление капитала.
Негативной стороной данного этапа было то, что именно тогда
закладывались основы «второй экономики» путем перекачки ресурсов
государственного сектора в сферу бизнеса, в том числе и в теневую экономику,
и в полукриминальные предприятия псевдорыночного типа. Аккумулируемые в
недрах «второй экономики» средства надолго замораживались или даже
навсегда уходили из сферы реального производственного накопления,
направляемого на развитие промышленности и народного хозяйства.
Второй этап (1992-1998 гг.) приходится на начало экономических реформ
и характеризуется резким скачком в развитии малого предпринимательства.
Этот период ассоциируется с началом бума «учредительства», когда
создавались разнообразные карманные торговые структуры, банки, совместные
предприятия и т.д. Оборот капитала в малых структурах увеличился на 1-2
порядка. Такое явление иногда называют - грюндерство, что означает спешное,
лихорадочное учредительство различных (зачастую дутых) фирм и компаний.
Объяснение данным процессам следует искать в сфере мотиваций
хозяйственных субъектов, когда люди впервые почувствовали экономическую
свободу, получили возможность самовыражения через предпринимательскую
деятельность, право на самостоятельное финансовое планирование и надежду
на получение относительно высоких доходов.
Этот этап может быть охарактеризован, как парадоксальный в развитии
предпринимательства. С одной стороны, либерализация цен, налоговый пресс и
галопирующая инфляция, приведшая к обесцениванию сбережений населения и
резкому скачку процентных ставок за кредитные ресурсы, подорвали
финансовую базу предпринимательства и привели к инвестиционному
параличу. С другой стороны, именно эти годы характеризовались наиболее
высокими темпами роста числа малых предприятий (более чем в два раза) и
численности занятых в них. Такой рост может быть объяснен либо, как инерция
второго этапа, либо как парадоксальная реакция на шок.
Бурный рост числа предприятий в непроизводственной сфере
сопровождался
снижением
темпов
роста
числа
предприятий
в
производственной сфере, что кардинально отличает третий этап от второго (где
соотношение темпов было противоположным).
Третий этап (1999 - 2008г.г.) связан с бурным ростом числа предприятий
в непроизводственной сфере, что одновременно сопровождалось снижением
темпов роста числа малых предприятий в производственной сфере.
Такое развитие предпринимательства можно охарактеризовать, как
период более высокого уровня хозяйственной зрелости, способности к
самоорганизации и созданию новых форм. Финансовый кризис 2008г.
существенно трансформировал условия функционирования предприятий и
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переориентировал их на импортозамещение. Таким образом, возник ощутимый
импульс для развития предприятий реального сектора.
Несмотря на разнонаправленность направлений развития правового и
экономического состояния общества того времени, была реальная возможность
посредством быстрого развития малых предприятий и их интеграции с
крупными и средними предприятиями перейти к реформам в промышленности
и возобновлению экономического роста в новых хозяйственных условиях.
К позитивной роли торговой и посреднической деятельности
предприятий следует отнести и их участие в создании новых хозяйственных
связей. Рывок предпринимательства в сторону торговой и посреднической
деятельности стал также закономерной реакцией на введенный правительством
налоговый прессинг.
Явный
экстремизм
правительственной
налоговой
политики,
направленной на изъятие до 70 - 90% доходов малых предприятий, подталкивал
предпринимателей к тому, чтобы искать и находить способы сокрытия доходов
от налогообложения. Торговля и посредничество, ориентированные на работу с
трудно контролируемыми наличными средствами, открывали большие
возможности для ухода от налогов.
К 1995г. оказались практически исчерпанными и возможности
сверхприбыльной торгово-посреднической деятельности. Многие из возникших
ранее предприятий, преимущественно торгово-посреднической или, например,
научно-консультационной ориентации либо прекратили свое существование,
либо диверсифицировались.
Такая ситуация закономерно должна была генерировать новые тенденции
в развитии российского предпринимательства. Обозначился новый этап
качественных изменений в динамике и структуре малого предпринимательства,
сопровождающийся значительным сокращением прироста числа малых
предприятий.
Рассматривая эволюцию предпринимательства в регионах, прежде всего,
следует отметить, что в России возник и получил широкое распространение
специфический вид предпринимательства.
Таким образом, роль современного российского предпринимательства
нельзя оценивать только с позиций традиционной экономики, такая оценка
была бы поверхностной. Он подобен айсбергу: его надводная, меньшая, часть
характеризует малое предпринимательство, как особый сектор общественного
производства, удельный вес которого весьма незначителен. Его подводная,
большая, часть погружена в глубины «второй экономики» и определяет условия
выживания значительной части населения российских регионов.
Российское малое предпринимательство стало самой распространенной
формой самоорганизации некапиталоемкой рыночной деятельности с
ориентацией почти исключительно на региональный и местный рынки.
По мнению некоторых ученых, в условиях трансформации
экономического потенциала в период реформ предпринимательство,
демонстрируя возможности устойчивого роста, сыграло весьма важную,
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системообразующую роль в создании новой региональной и местной
экономики.
Фактически
сложившаяся
территориальная
специализация
предпринимательства позволила ему дополнить «большую» экономику и
сформировать относительно целостную комплексную структуру хозяйства
регионов и муниципальных образований, городов и сельских районов.
Такая оптимистичная оценка может быть нами проаргументирована тем,
что в России отсутствует полная официальная статистика о состоянии сферы
предпринимательства.
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АЛЬТЕРНАТИВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
Будівельні інвестиційні проекти носять вагоме соціально-економічне
значення для країни у наступних аспектах:
 створюється велика кількість робочих місць;
 виконується мультиплікаційний ефект коштів;
 відбувається розвиток виробництва будівельних матеріалів і відповідного
обладнання машинобудівної галузі, металургії і металообробки,
нафтохімії, виробництва скла, деревообробної і фарфоро-фаянсової
промисловості, транспорту, енергетики та інших супутніх галузей;
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 покращуються умови існування громадян України;
 забезпечується функціонування всієї системи господарювання в країні;
 розвиваються альтернативні форми фінансування.
Тому і не дивно, що складність системи фінансування будівельних
інвестиційних проектів вивчають такі науковці, як: М.І.Баришева, С.Д.Бушуєв
[2], В.В.Бесчеревних, Л.К.Воронова, В.П.Ніколаєв, А.А.Нечай, С.О. Ніщимна,
В.М.Хобта, Ф.О.Ярошенко, які звертаються до тих чи інших елементів названої
системи. Але, на жаль, як цілісне явище система фінансування інвестиційних
будівельних проектів досліджена мало, оскільки вона зазнає постійних змін та
впливів часу.
Як було зазначено вище, фінансування інвестиційних будівельних
проектів створює альтернативні форми фінансування. Проте заслуговують
уваги такі традиційні механізми фінансування будівельно-інвестиційних
проектів, як:
- ринковий механізм, що передбачає акумулювання в інвестиційних цілях
фінансових ресурсів підприємств, організацій та фінансових установ та
грошових коштів населення;
- держаний механізм, основу якого складають способи залучення у
будівництво бюджетних позабюджетних коштів;
- змішаний механізм, що має досить практичне застосування, бо
будівництво за таких умов фінансується за рахунок державних коштів тільки
частково.
Вони реалізуються при розробці схеми фінансування будівельного
інвестиційного проекту розглядаються, зазвичай, п'ять основних її варіантів:
1. Повне самофінансування передбачає фінансування будівельного
інвестиційного проекту виключно за рахунок власних фінансових ресурсів,
сформованих з внутрішніх джерел. Цей метод фінансування використовується,
в основному, для реалізації невеликих реальних інвестиційних будівельних
проектів.
2. Акціонування як метод фінансування використовується, зазвичай, для
реалізації великомасштабних реальних інвестиційних будівельних проектів при
галузевій або регіональній диверсифікації інвестиційної діяльності.
3. Кредитне фінансування застосовується, як правило, для реалізації
невеликих короткострокових інвестиційних будівельних проектів з високою
нормою рентабельності інвестицій. Ця схема фінансування застосовується в
окремих випадках і для реалізації середньострокових інвестиційних проектів за
умови, що рівень рентабельності згідно з ними істотно перевищує ставку
відсотка за довгостроковим фінансовим кредитом [1].
4. Лізинг або селенг використовуються при недостатності власних
фінансових коштів або при високій вартості фінансового кредиту для реалізації
інвестиційних проектів, пов'язаних з модернізацією або реконструкцією
підприємства (особливо інвестиційних проектів з високим ступенем змінності
технологій). 5. Змішане (пайове) фінансування базується на різних комбінаціях
перелічених вище схем і може бути використано для реалізації всіх видів
інвестиційних проектів за всіма формами реального інвестування.
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Вимоги часу (а саме глобалізація, інтеграція, консолідація,
диверсифікація фінансового ринку та відповідний вплив на фінансування
будівельних інвестиційних проектів) і удосконалення законодавчої бази у
названій сфері створили альтернативні схеми фінансування будівельних
інвестиційних проектів і їх особливості полягають у таких джерелах:
- фонди фінансування будівництва – кошти, передані управителю фонду
фінансування будівництва в управління, які використані чи будуть використані
управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у
фонді фінансування будівництва;
- фонди операцій з нерухомістю – кошти, отримані управителем ФОН в
управління, а також нерухомість і інше майно, майнові права та доходи, набуті
від управління цими коштами, в тому числі майнові права та права вимоги,
набуті за договорами про участь у фонді фінансування будівництва;
- інститути спільного інвестування – інвестиційні фонди та взаємні фонди
інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та пайові
інвестиційні фонди, створені відповідно до законодавства;
- випуск цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими
забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства;
- міжнародне фінансування являє собою економічні відносини, що
виникають на основі надання й одержання капіталу, необхідного для
відтворення прибутку, і реалізуються через систему угод з іноземними
активами та відповідних розрахунків, у яких беруть участь резиденти кількох
країн.
Все це позитивно впливає на фінансовий ринок, фінансову систему та
країну в цілому. Світовий досвід переконливо доводить ефективність
інвестування коштів у будівництво. Саме тому в Україні кошти які
акумулюватимуться в інститутах спільного інвестування, у фондах
фінансування будівництва стануть рушійною силою ринку будівництва
житлової нерухомості у майбутньому.
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КООПЕРАТИВЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ КРЫМА
Среди проблем, с которыми столкнулось современное сельское хозяйство
Крыма и которые нашли отражение в Стратегии экономического и социального
развития автономной республики Крым на 2011-2020 годы, одной из наиболее
значимых является задача поиска эффективных форм хозяйствования на селе.
Историческая практика развитых стран (США, Канада, Франция и др.)
показала, что объединения крестьян в формирования на принципах кооперации
является успешной и перспективной формой организации производственных
отношений в сельскохозяйственном производстве.
В условиях распространения в Украине кооперативного движения,
недостаточного финансового обеспечения и низкого уровня осведомленности
сельского населения, реальным решением поставленной задачи является
объединение усилий крестьян для организации совместного бизнеса с целью
удовлетворения собственных нужд и удобства получения государственной и
международной проектной поддержки. Обобщение результатов деятельности
международных проектов, Министерства аграрной политики и продовольствия
АРК, ЮФ НУБиП Украины «КАТУ», органов государственного и местного
самоуправления по формированию сельскохозяйственных производственносбытовых кооперативов в Крыму определило актуальность исследования [1, 2].
История кооперации на селе берет свое начало с 60-х годов XIX в., с
крестьянской
реформы
П.А. Столыпина.
Послереволюционный
этап
кооперации связан с отменой политики «военного коммунизма», что
способствовало оживлению экономической жизни в молодой советской
республике. В СССР в годы перестройки, с принятием в 1988 г. «Закона о
кооперации»
наметилось
возрождение
принципов
кооперации
на
демократических началах.
В независимой Украине восстановление кооперативного движения
началось с возрождением мелких собственников-аграриев и принятием в
1997 г. Закона Украины «О сельскохозяйственной кооперации». В соответствии
с Законом Украины «О кооперации»: целью кооперации является
удовлетворение экономических, социальных и других потребностей членов
кооперативных организаций на основе объединения их интересов, деления
между ними рисков, затрат и доходов, развития их самоуправления [3].
Понимая, что кооперативное движение является этапом процесса
реформирования аграрного сектора экономики Украины, в 2009 году была
принята Государственная программа поддержки сельскохозяйственной
обслуживающей кооперации до 2015 года, в которой отмечается, что создание
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов является закономерным
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процессом, отражающим стремление товаропроизводителей к объединению
совместных усилий и механизмом, способным обеспечить повышение
эффективности хозяйствования, конкурентоспособности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, улучшения их социальной защищенности.
Сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы могут стать одним
из тех важных элементом рыночной инфраструктуры, формирование и развитие
которых предусматривает Комплексная программа развития аграрного сектора,
одобренная в 2002 г. Кабинетом Министров Украины «О мерах по ускорению
развития аграрного рынка» и «Государственная целевая экономическая
программа поддержки развития сельскохозяйственных обслуживающих
кооперативов на период до 2015 года», утвержденная Постановлением
Кабинета Министров Украины в 2009 г.
Целью принятых законодательных актов является активизация развития
на кооперативных основах объединений аграриев, расширение их присутствия
на рынке, использование совместного производственного потенциала.
Предполагается, что выполнение мер программ будет содействовать
интеграции Украины в аграрное пространство ЕС, развитию инфраструктуры
кооперативного сегмента аграрного рынка и сельских территорий, расширению
сферы занятости сельского населения и повышению уровня его благосостояния.
Сформулируем ряд определений, которые раскрывают сущность
терминов аграрной кооперации.
Кооператив – это самостоятельное объединение лиц на добровольных
началах с целью удовлетворения своих экономических, социальных и
культурных потребностей путем создания предприятия, находящегося в их
совместной собственности и управляемого ими на демократической основе.
организация,
созданная
Сельскохозяйственный
кооператив
–
сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе добровольного
членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в
целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива.
В Украине сельскохозяйственный кооператив может быть создан в форме
производственного, потребительского или обслуживающего кооператива.
Как видно из табл. 1 в Украине сельскохозяйственные кооперативы пока
не получили широкого распространения, а система аграрной кооперации
находится на стадии становления и требует внимания и поддержки [4, 5].
На сегодняшний день в АРК зарегистрировано более 2,5 тыс.
кооперативов, среди которых не более 200 сельскохозяйственные и которые
требуют уделения им серьезного внимания, оказания материальной и
консультационной помощи. Кроме того, как показали исследования, за
исследуемые годы для Крыма выраженной является тенденция неравномерного
развития кооперативного движения по регионам (табл. 1) [6, 7].
Практической реализацией сформулированной задачи, с целью
повышения уровня жизни населения и ускорения экономического роста АРК,
систематически занимается Министерство аграрной политики АРК при
содействии Программы развития и интеграции Крыма (ПРИК) ПР ООН и
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информационно-консультационной поддержке Южного филиала НУБиП
Украины «Крымский агротехнологический университет».
Таблица 1
Количество кооперативов, зарегистрированных в ЕГРПОУ
Украина
АРК
Количество
кооперативов
2000 2005 2010 2012 2005 2010 2012
Всего, из них
производственные
обслуживающие
потребительские
с.-х. производственные
с.-х. обслуживающие

29892
3107
11100
–
–
–

30790
2556
16645
59
1020

34772
2469
21797
660
1355

33664
2459
20619
771
1224

2167
178
1682
173
78

2605
157
1722
76
104

2552
155
1686
81
98

314

838

947

56

68

77

Так, начиная с 2006 года, ПРИК ПРООН в рамках реализации
компоненты «Развитие сельской местности через сельскохозяйственную
кооперацию», было поддержано 33 проекта по созданию сельскохозяйственных
обслуживающих
кооперативов,
которые
объединили
1665
малых
сельхозпроизводителей, изъявивших желание создать предприятия по
выращиванию плодово-овощной продукции, первичной переработке молока и
зерновых в комбикорм и т.д. За это время была налажена система
информационно-консультационной работы по поддержке развития таких
кооперативов в 12 регионах Крыма, проведено более 100 тренингов по
применению агротехнологий и бизнес-планированию и почти 800 консультаций
для членов инициативных групп по созданию кооперативов, были
подготовлены и распространены информационные материалы по тематикам
применения агротехнологий, разработки бизнес-планов и практике кооперации
среди жителей сельской местности [8].
Таким образом, создание производственных и обслуживающих
кооперативов на селе – это реальное решение задачи по повышению
конкурентоспособности и социально-экономической защищенности сельских
товаропроизводителей, который общепризнан во всем мире и постепенно
набирает обороты в Украине. Именно сельскохозяйственные кооперативы
могут стать реальным средством поддержки малых сельхозпроизводителей в
крымском и украинском селе в сегодняшних условиях.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУТІВ
Інститут – сукупність формальних і неформальних рамок, що
структурують взаємодію індивідів в економічній, політичній та соціальній
сферах. Інститути – це правила гри у суспільстві, які визначають стимули, що
спонукають агентів до певної поведінки [2, p. 3]. Як свідчать дослідження,
інститути є визначальними для економічного розвитку. У сукупності з
історичними та географічними чинниками вони формують траєкторію руху
суспільства. З огляду на це важливим є оцінювання впливу окремих інститутів
на інші інститути, на фактори зростання та показники розвитку економіки.
У міжнародній практиці окремо оцінюються державно-правові інститути,
економічні інститути та соціальні інститути. Для державно-правових інститутів
застосовуються такі показники як наявність чи відсутність демократичного
режиму, тривалість демократичного режиму, децентралізація, політичні права,
обсяг уряду, верховенство закону, захист прав власності, правовий режим,
якість державного управління тощо. Для економічних інститутів
застосовуються економічна свобода, обсяг державного сектора, державне
втручання в економіку, індекс інвестиційного клімату тощо. Для соціальних
інститутів застосовуються соціальний капітал, толерантність до корупції, рівень
довіри у суспільстві тощо.
Кількісними характеристиками інститутів є [1; 3]:
1.
Бінарні змінні, що показують лише наявність або відсутність
певного явища чи характеристики. Такі змінні є об’єктивними, однак
відображають лише невеликий аспект явища і не враховують ступеню розвитку
певної характеристики, що може бути суттєвим для оцінювання формування
інститутів.
2.
Індекси, що базуються на вивченні формальних норм, що
стосуються певного інституту. Є точними та об’єктивними у відображенні
37

формальних рамок взаємодії індивідів, однак часто не відображають якість
функціонування інститутів, оскільки не враховують неформальні норми.
3.
Індекси, що базуються на експертних оцінках і враховують
здебільшого якісні характеристики інститутів. Такі індекси можуть бути
найбільш інформативними, однак мають низку суттєвих недоліків, які
призводять до спотворення результатів та труднощів у застосуванні. Зокрема, ці
показники залежать від 1) суб’єктивності та компетентності експертів, 2)
набору критеріїв оцінки (поєднання якісних та кількісних критеріїв,
оцінювання політичних процесів тощо), 3) методів агрегування складових
тощо. Така обумовленість показників призводить до спотворення результатів
досліджень, які використовують міжкраїнові порівняння.
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РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ
ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Прийняття тих чи інших стратегічних рішень про основні напрямки
розвитку житлово-комунального господарства вимагає організації відповідного
планування. Проте в даний час підприємства і галузь в цілому відчувають
певний дефіцит наукових розробок з оцінки попиту на інвестиційні ресурсі в
галузі, що і визначає актуальність даної теми.
Обсяг коштів, необхідних для відновлення житлово-комунального
господарства, до якого відносяться підприємства комунальної інфраструктури,
в цілому та окремих його складових, досить часто обговорюється у науковій
пресі. Публікації з питань планування та прогнозування розвитку підгалузей і
всього житлово-комунального господарства в цілому можна розбити на дві
великі категорії. Роботи однієї відображають результати виконаних розрахунків
та оцінок без відображення методів, моделей або способів їх отримання. Роботи
другої категорії присвячені особливостям планування та моделювання
діяльності підгалузей ЖКГ.
Мета роботи: провести оцінку інвестиційного попиту для простого
відтворення в Україні по підприємствам, що займаються виробництвом і
розподілом електроенергії, газу, води.
Оцінка Світового банку в потребі інвестиційних вкладень в
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водопостачання і каналізацію на період з 2002 по 2015 рр. у ряді
пострадянських країн наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Оцінка обсягу інвестиційних вкладень в водопостачання і каналізацію
за період 2002-2015 рр. (млн. євро) (наводиться за [8, с. 74])
Водопровідно-каналізаційне господарство в цілому
Країна
Азербайджан
Білорусь
Вірменія
Грузія
Казахстан
Киргизька
Республіка
Молдова
Російська
Федерація
Таджикистан
Туркменістан
Узбекистан
Україна
Всього

Відновлення, млрд.
євро.

Розширення послуг,
млрд. євро.

Всього

На душу
населення, євро

400
620
190
210
660

230
0
10
20
40

630
620
200
230
700

78
62
59
53
49

200

180

380

76

140

20

160

37

6220

0

6220

43

220
300
1100
2710
12970

240
50
610
230
1630

460
350
1710
2940
14600

71
68
69
61
52

За оцінкою експертів, потреба російської інфраструктури в інвестиційних
ресурсах на період до 2010 р. становить приблизно $ 240 - 300 млрд., в тому
числі: $ 60-80 млрд. для підтримки експлуатаційного стану та розширення
нафто- і газотранспортної систем, а також електричних мереж; $ 100-120 млрд.
- на розвиток транспорту ( автомобільні і залізні дороги, порти, аеропорти); $
80-100 млрд. - на модернізацію тепло-і водопостачання та інших систем
комунального обслуговування.
У галузі транспорту загальний обсяг залучених коштів, необхідних для
модернізації, становить приблизно 10-12 млрд. дол. (оцінка міністерства
транспорту і МПС). За розрахунками Міністерства регіонального розвитку
Російської Федерації на модернізацію ЖКГ потрібно 15 трлн. руб. [7].
У програмних документах СЄКЦА (12 країн Східної Європи, Кавказу та
Центральної Азії - (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан,
Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна)
зроблена оцінка обсягів інвестиційних ресурсів, які необхідні для реалізації
поставленої мети - скорочення вдвічі жителів, не охоплених системами
централізованого водопостачання та водовідведення [6, с. 19]. При цьому в
розрахунку на виконання поставленої мети до 2015 року потрібно в сфері
водопостачання в містах 5,6 млрд. євро, в сільській місцевості 4,9 -14,7 млрд.
євро. Сфера централізованого водовідведення вимагає 5,0-13,4 млрд. євро в
містах і 4,1-6,1 млрд. євро в сільській місцевості.
У роботі [3] названа для модернізації ЖКГ України цифра 150 млрд. дол.
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Тільки в Києві для модернізації теплового та енергетичного господарства
необхідно 1,5 млрд. євро і 220 млн. євро відповідно.
Моделюванням фінансової стратегії у водопровідно-каналізаційному
господарстві країн Центральної та Східної Європи займається Спеціальна
робоча група з реалізації Програми дій з охорони навколишнього середовища.
Під егідою цієї групи у співпраці з урядом Данії Організацією Економічного
Співробітництва та Розвитку розроблено методологію фінансових стратегій у
водопровідно-каналізаційного господарстві [4]. Зазначена методологія полягає
у встановленні конкретних вимірюваних, реалістичних цільових показників
політики в секторі, та термінів їх досягнення, оцінці витрат (інвестиційних,
експлуатаційних і на поточний ремонт та утримання основних засобів),
сполучених з цими цільовими показниками, оцінці фінансових ресурсів,
наявних на покриття цих витрат, і розробці сценаріїв покриття можливого
дефіциту потоку грошових коштів (коригування цільових показників та/або
строків досягнення цілей, мобілізація додаткових доходів тощо).
Багатоваріантний сценарний прогноз розвитку теплопостачання Росії на
період до 2030 року виконано колективом авторів і викладений в роботі [2].
Ними отримана наступна оцінка інвестиційного попиту, яка наведена в табл. 2
[8, с. 53]. Авторами проведена власна оцінка потреби в інвестиційних коштах
для України, результати якої наведено в табл. 3.
Таблиця 2
Оцінка необхідних інвестицій у розвиток і модернізацію систем
централізованого опалення в Росії за період 2005-2030 рр., млрд. дол.
Показник
Теплоелектроцентралі всіх типів
Котельні
Теплові нагрівальні установки
Теплові мережі
Всього

2005-2010 рр.
10-12
1,5-2
16-17
27,5-31

2011-2020 рр.
20-25
6-7
34-36
60-68

2021-2030 рр.
50-55
4-8
0-0,5
26-28
80-90

Таблиця 3
Розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах для простого відтворення в
Україні по підприємствам, що займаються виробництвом і розподілом
електроенергії, газу, води
Показник
Вартість основних фондів у сфері виробництва і розподілу
електроенергії, газу, води, млрд. грн.
Знос основних засобів, відс.
Сума коштів для простого відтворення, млрд. грн.
Сума непокритих збитків, млрд. грн.
Загальна оцінка інвестиційного попиту, млрд. грн.

2008

2009

2010

211,6 228,5 254,3
62,0
62,2
60,7
345,3 376,0 392,8
8,61
10,22 12,99
353,93 386,20 405,80

Враховуючи, що в 2008 р. у сфері виробництва і розподілу електроенергії,
газу, води фактична вартість основних фондів оцінювалася в 211,6 млрд. грн.
[5, 86], а його знос склав 62 % [5, 91], необхідний обсяг коштів для простого
відтворення оцінюється в 345,3 млрд. грн. В розрахунку необхідно врахувати
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той факт, що зважаючи тривале збиткове функціонування підприємства
накопичили суму боргів, яку необхідно погасити. Ця сума може бути оцінена
обсягом непокритих збитків у даній сфері економічної діяльності, яка в табл. 3
наведена на підставі [1, с. 169].
Проведені дослідження і розрахунки показують зростання інвестиційних
потреб постачальників житлово-комунальних послуг в Україні. У зв'язку з цим
державна політика має бути спрямована на створення середовища,
сприятливого для залучення інвестицій у галузь.
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Стадник М.Є.
к.е.н., доцент
Львівський державний університет внутрішніх справ
ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТРАНСПОРТОМ ТА СТАН ВОДНИХ
РЕСУРСІВ
На стан довкілля значний вплив має рівень забруднення усіх його
компонентів, як природного походження, так і антропогенне. Людина завдає
значної шкоди навколишньому середовищу, забруднюючи його, і ця проблема
вже набула глобальних масштабів. «У зв’язку із цим комісія Європейського
Союзу визначила транспорт найбільшим джерелом забруднення» [2].
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Транспорт забруднює довкілля через шум, вібрацію, теплове та
електромагнітне випромінювання, попадання у повітря продуктів згорання
палива, випаровування і протікання на ґрунт і у воду нафтопродуктів. Окрім
того, для функціонування транспорту необхідне використання значних запасів
палива, що приводить до їх надмірного вичерпання у природі, вилучення
земель, часто і сільськогосподарського призначення, під шляхи та стаціонарні
споруди, а також він стає причиною травмування і загибелі людей.
Транспортна система складається з автомобільного, морського, річкового,
залізничного, повітряного та трубопровідного транспорту. Результати
проведеного дослідження свідчать, що найбільшої шкоди довкіллю завдає
автомобільний транспорт, частка якого у структурі викидів забруднюючих
речовин і парникових газів в атмосферу у 2012 році в Україні становила
96,98%, питома вага інших видів транспорту виявилась просто мінімальною.
У вихлопних газах автомобілів міститься близько 200 різноманітних
речовин, серед яких можна виділити альдегіди, бензопирен, свинець,
канцерогенні речовини і т.д. Концентрація токсичних речовин значно залежить
від технічного стану автомобіля, швидкості його руху і терміну експлуатації
[3]. При порушенні регулювання карбюратора викиди СО збільшуються у 4-5
раз [1].
Автомобільний транспорт завдає шкоди навколишньому середовищу
через протікання і згоряння нафтопродуктів, засмічення ґрунту і водних
ресурсів залишками від стертих шин, втратами при транспортуванні сипучих,
рідких і пилових вантажів, хлоридами, які використовуються для посипання
доріг взимку. До цього причетні також об'єкти автомобільного транспорту: бази
дорожньої техніки, авторемонтні підприємства, асфальтобетонні заводи і т.д.
Відпрацьовані гази тепловозів, каналізаційні стоки, зливна брудна вода,
нафтопродукти, фенол, сажа, металева стружка, аерозолі, сміття, пил, шуми,
вібрація, теплове випромінювання, електричні та електромагнітні поля, бактерії
і віруси, мікроорганізми – і це ще не повний перелік джерел забруднення
навколишнього середовища залізничним транспортом. Особливо небезпечні
аварії на залізницях, які стають причиною значного широкомасштабного
забруднення всіх компонентів навколишнього середовища.
Авіаційний (повітряний) транспорт завдає шкоди навколишньому
середовищу через шуми, які створюють двигуни літаків і вертольотів,
устаткування аеропортів, об'єкти по ремонту та технічному обслуговуванню
літальних апаратів; електромагнітне випромінювання від радіолокаційної та
радіонавігаційної техніки; вібрацію і продукти згоряння палива, теплове
випромінювання.
Відпрацьовані вихлопні гази двигунів, наслідки аварій або втрати
вантажів, відходи харчування, сміття, нафта і нафтопродукти, шуми, баластна
вода і вода, що використовується для миття суден, – так водний транспорт
(річковий і морський) вносить свою частку у забруднення навколишнього
природного середовища.
На довкілля трубопровідний транспорт впливає ще при будівництві його
об'єктів, у процесі експлуатації і при виникненні аварійних ситуацій:
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відчуження земель, в т.ч. сільськогосподарського призначення, порушення
природних ландшафтів, засмічення прилеглих територій, аварії.
Отже, водний (морський та річковий) транспорт безпосередньо
забруднює водні ресурси, а інші види транспорту – через протікання
нафтопродуктів у водні системи, засмічення, втрати вантажів, хлориди, що
використовуються взимку для посипання доріг тощо. Внаслідок
функціонування транспорту забрудненню піддається, у першу чергу, повітря.
Але в процесі глобального кругообігу речовин вода циркулює між
гідросферою, літосферою та атмосферою, без цього неможливий обмін речовин
між органічною та неорганічною природою. Випадаючи у вигляді дощу, снігу,
граду на поверхню ґрунту чи гірських порід, вода розмиваючи руйнує їх і разом
з хімічними сполуками, що розчинені у ньому, та продуктами забруднення
ґрунту транспортними засобами потрапляє у водойми. У процесі випаровування
вологи, перенесення і конденсації її в атмосфері, вода вбирає у себе продукти
забруднення повітря усіма видами транспорту.
З метою зниження негативного впливу транспорту на стан водних
ресурсів зокрема та довкілля загалом необхідно покращити його технічні
характеристики, економічність, оптимізувати розташування транспортних
систем, озеленити прилеглі території, розробити заходи попереджаючи викиди
сміття та сприяючі повнішій їх утилізації тощо. Позитивним моментом при
цьому буде встановлення економічних санкцій за забруднення навколишнього
природного середовища та впровадження торгівлі квотами за це.
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СВІТОВА ЦІНА – ВАЖЛИВИЙ ВАЖІЛЬ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
На світовому ринку обмін товару на товар є еквівалентним на основі
інтернаціональної вартості, що проявляється в інтернаціоналізації виробництва.
Тому країна, в якій для виробництва товарів використовується продуктивніша,
інтенсивніша й складніша праця, на світовому ринку перебуває у вигіднішому
становищі. Її товари отримують вищу вартісну оцінку, а один робочий день,
витрачений на їх виробництво, може обмінюватися на кілька робочих днів
іншої країни, в якій нижча продуктивність, інтенсивність та складність праці.
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Ціноутворення на світовому ринку відбувається під впливом
різноманітних факторів, які розглядаються на рівні сутності та явища.
Глибинною основою світової ціни є дія закону вартості в інтернаціональній
формі, зокрема формування інтернаціональної вартості, яке залежить від:
середньої інтенсивності праці в масштабі світового господарства та
інтенсивності національної праці в різних країнах світу; середньої
продуктивності праці в межах світового господарства та продуктивності
національної праці; ступеню складності праці, що залежить насамперед від
рівня освіти та кваліфікації працівників [3, c.87].
Світова ціна на зовнішньому ринку є його важливим важелем, так як
може прискорювати чи, навпаки, гальмувати темпи виробництва товарів та
послуг на світовому ринку. При зростанні ціни — зростають і темпи
виробництва товарів, послуг, тобто їх пропозиція, а за її падіння — їх
пропозиція зменшується. Ці властивості світової ціни витікають із її трьох
основних функцій: облікової, розподільчої, стимулюючої.
Облікова функція ціни полягає в тому, що ціна є засобом обліку
суспільно необхідної, а, отже, і корисної праці. Праця, що перевищує цю
величину не визнається споживачами, а тому є зайвою. Завдяки обліковій
функції ціни стає можливим еквівалентний обмін товарів, визначення
економічної
ефективності
виробництва,
встановлення
оптимального
співвідношення між накопиченням і споживанням.
Розподільча функція ціни реалізується в процесі міжгалузевої та
транснаціональної конкуренції. У першому випадку перерозподіл додаткової
вартості відбувається через механізм переливання капіталів на користь галузей,
в яких відбувається виробництво товарів і послуг з нижчими витратами за
суспільно необхідні. У другому випадку перерозподіл додаткової вартості
відбувається між країнами відповідно до колективних та суспільних потреб.
Стимулююча функція ціни полягає в тому, що світові ціни спонукають
підприємців через механізм конкуренції впроваджувати нову техніку,
технологію, досконаліші форми й методи організації виробництва і праці та
збуту товарів. Наприклад, в країнах Європейського союзу відбувається вільне
переміщення капіталів, робочої сили, товарів та послуг, а тому, щоб вижити за
таких умов жорстокої конкуренції, необхідно постійно впроваджувати
нововведення, інновації, чому в значній мірі сприяють технопарки й
технополіси [4, c. 207].
Світова ціна може значно різнитися залежно від міста і часу продажу,
умов угоди, ступеня насиченості ринку або його дефіцитності, виду платежу,
виду валюти. На її рівень також впливають умови реалізації товару: за
звичайними комерційними угодами; за кліринговими угодами; за
міждержавними угодами; за критерієм ціни значних регулярних експортноімпортних угод у вільно конвертованій валюті на ринках із нормальним
торгово-валютним режимом (без адміністративних чи фінансових обмежень).
Економічна вигода країни, в якій досягнуто вищого рівня складності,
продуктивності та інтенсивності праці, визначається як різниця між
інтернаціональною та національною вартістю, тобто між інтернаціональними та
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національними витратами праці. Економічна вигода країн з нижчим рівнем
складності, продуктивності й інтенсивності праці залежить від рівня
порівняльних витрат виробництва. Ці витрати визначаються шляхом
порівняння: з одного боку - витрат на виробництво товарів, які обходяться їм
відносно дешевше, а з іншого — витрат на виробництво товарів, які за відсутності міжнародної торгівлі обійшлися б їм дорожче при організації власного
виробництва [1, c. 205]. Економічні вигоди, отримувані країнами з різним
рівнем продуктивності, інтенсивності та складності праці, спонукають їх до
участі в міжнародному поділі праці у процесі інтернаціоналізації виробництва.
За відсутності зовнішньої торгівлі промислово розвинутим країнам довелося б
збільшити витрати виробництва у промисловості щонайменше у 1,5-2 рази.
Крім загальних факторів на світову ціну впливають і специфічні фактори,
такі як:
- науково-технічний прогрес, який сприяє з одного боку – зниженню
вартості товару, а, отже, й ціни, а з іншого — зростанню якості товару, його
корисного ефекту, а звідси, підвищенню ціни;
- ступінь конкурентності ринку – з його зростанням посилюється
тенденція до зниження ціни, і навпаки, на монопольному ринку ціна має
тенденцію до зростання;
- ступінь і характер впливу держави на зовнішньоторговельні процеси;
- коливання курсів валюти — зниження курсу валюти країни дає змогу її
фірмам із прибутком продавати свою продукцію на світовому ринку за
зниженими цінами.
Отже, світова ціна — це грошове вираження інтернаціональної вартості
товару суспільно необхідної якості. Інтернаціональну вартість складають
суспільно необхідні витрати праці на виробництво товарів і послуг у світовому
господарстві. В різних країнах існують не однакові умови виробництва, продуктивність та інтенсивність праці, рівень освіти та кваліфікації працівників,
ступінь складності праці та інші відмінності. Кожна країна має свій рівень
суспільно необхідних витрат праці на виробництво товарів, які в межах
світового господарства є індивідуальними витратами, що визначають їх
національну вартість [2, c. 177]. Але обмін товарів за розвинутого товарного
виробництва відбувається не на основі індивідуальних витрат праці, а на основі
суспільно необхідних витрат, у масштабі світового господарства — це
середньосвітові суспільно необхідні витрати. Тому в основі міжнародного
обміну лежить інтернаціональна вартість, що визначається суспільно
необхідним робочим часом для виготовлення товару за середньосвітових
економічно нормальних умов виробництва, які формуються в найбільших
країнах-експортерах із середньосвітовою інтенсивністю та продуктивністю
праці.
Таким чином, світова ціна впливає на систему зовнішньоекономічної
діяльності для збереження її стійкості або переведення з одного стану в інший
відповідно визначених цілей, а також є дійовим важелем управління у
зовнішній торгівлі.
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ВЫБОР МЕТОДА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Принятие решений по конкретизации поддержки инновационных
проектов государственными и региональными органами управления
осуществляется в условиях неопределенности и риска в связи с чем, возникла
объективная
необходимость
в
систематизации
основных
методов
многокритериальной оценки, соответствующие заданной ситуации. При
достаточном разнообразии методов принятия управленческих решений, сама
специфика инновационных проектов (отличие сфер, содержания, технологий и
т.п.) существенно ограничивает выбор подходящих методов, наиболее
целесообразными из которых являются экспертные.
В своем исследовании авторами были систематизированы требования к
характеристикам метода оценки, призванного обеспечить поддержку принятия
решений в заданных условиях, то есть, метод должен:
1) соответствовать рациональной логике человеческого мышления:
обеспечивать возможность попарного сравнения многокритериальных
задач по отдельным критериям;
2) быть универсальным, позволяющим работать в поточном режиме;
3) позволять решить проблему с учетом ее реальной сложности;
4) учитывать, что имеется множество альтернатив, индивидуальных
экспертных оценок, порой противоположных и несистематизированный
процесс принятия решений будет сказываться на их качестве;
5) позволять выявлять недостаточный профессионализм экспертов и
обеспечивать объективную согласованность суждений;
6) учитывать, что для выбора наилучших решений не всегда удается
построить логическую лингвистическую цепочку рассуждений,
позволяющую ранжировать альтернативные варианты решений;
необходим механизм математического обоснования, выраженный в
количественном ранжировании (установки приоритетов) для возможных
решений;
7) учитывать как имеющуюся количественную, так и качественную
информацию о предпочтениях лица, принимающего решения.
8) обеспечивать возможность адекватной ранговой и количественной
сравнительной
оценки
инновационных
проектов
в
режиме
многокритериальности.
В соответствии с указанными выше требованиями, из обширного перечня
методов принятия многокритериальных решений были выделены два наиболее
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подходящих и часто используемых: метод теории нечетких множеств [1] и
метод анализа иерархий [2]. Следует отметить, что оба метода используют
результаты экспертных оценок. При этом методы, базирующиеся на теории
нечетких множеств, основываются на формализации исходных параметров и
целевых показателей в виде вектора интервальных значений (нечеткого
интервала), попадание в каждый участок которого, характеризуется некоторой
степенью неопределенности. Предполагается, что эксперты на основе исходной
информации, опыта и интуиции достаточно уверенно могут охарактеризовать
границы (интервалы) возможных (допустимых) значений параметров области
их наиболее желательных (предпочтительных) значений. Метод анализа
иерархий же основывается на попарном, рейтинговом сравнении отдельных
сторон изучаемых альтернатив, при этом технология сбора и обработки
экспертных оценок организована таким образом, что сводит фактор влияния
непрофессионального субъективизма к минимуму.
Каждый, из описанных выше методов, имеет свои преимущества и
недостатки.
Основными положительными чертами сравниваемых методов является
следующее:
 методы позволяют использовать при оценке как количественные, так и
качественные (лингвистические) критерии;
 для определения рангов объектов исследования используется конкретный
формализованный математический аппарат.
Далее рассмотрим основные отличительные черты сравниваемых
методов.
Одним из недостатков теории нечетких множеств является субъективизм
назначения критериев оценки, тогда, как метод анализа иерархий предполагает
проведение анализа проблемы и дальнейшее ее представление в виде некоторой
иерархической структуры взаимосвязанных элементов – что полностью
соответствует естественному ходу человеческого мышления.
Основным преимуществом метода анализа иерархий является наличие
строгого алгоритма работы экспертов (вне зависимости от ситуации принятия
решений) основанного на систематизированном попарном сравнении объектов
иерархии по 9-бальной шкале, разработанной автором данного метода Саати
[2], что позволяет рассчитать векторы приоритетов (значимости) по каждому
элементу иерархии.
В свою очередь теория нечетких множеств не обладает конкретным
алгоритмом работы, для различных ситуаций оценки механизм определения
функций принадлежности элемента некоторому нечеткому множеству будет
индивидуален. Вид функции принадлежности, а также интервал
неопределенности (границы допустимых значений) по каждому критерию
определяется субъективно, на основании «здравого смысла» эксперта, что
повышает волюнтаризм произвольного выбора. При этом степень
принадлежности заданного критерия конкретному нечеткому интервалу
целиком зависит от вида функции принадлежности. Следовательно, при
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Оценка
противоречивости
полученных
результатов

Учет значимости
критериев

Основание
принятия решений

Экспертная оценка

Критерии оценки

Анализ проблемы

Критерий
сравнения

Противоречивость (объективность) полученных данных
проверяется экспериментально (апостериорно)

Не определяется степень значимости критериев, при прочих
равных условиях предполагается, что критерии – равновесные.

Чем выше степень принадлежности элемента, тем выше его ранг.

Используются как количественные, так и качественные критерии
для оценки
1. По каждому критерию эксперты задают интервалы
неопределенности (границы допустимых значений), что
требует высокой квалификации, интуиции и уверенности, а
также наличие априорной информации.
2. Вид функции принадлежности определяется на основе
«здравого смысла» экспертов, что требует
экспериментальной проверки качества выбора.
3. Определение степени принадлежности заданного критерия к
нечеткому интервалу – целиком зависит от правильности
построения функции принадлежности.
Субъективно определяется функция принадлежности (степень
принадлежности) соответствующего элемента носителя
рассматриваемому нечеткому множеству.

Критерии назначаются субъективно.

Теория нечетких множеств (Заде)

+

-

+
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+
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Определяются нормализованные оценки вектора
приоритетов каждого уровня иерархии:

≤0,10

Отклонение от норматива – сигнал для повторной оценки.

ИС – индекс согласованности;
М(ИС) – индекс согласованности иерархий при случайном
заполнении матриц попарных сравнений)

ОС =

Кi – представляет собой глобальный вектор приоритетов
(рангов) объектов экспертизы
Процедура попарных сравнений позволяет определить
приоритеты объектов, входящих в критериальный комплекс.
Оценивается важность учета каждого решения и важность
учета каждого фактора, влияющего на приоритеты (ранг)
решений.
Позволяет оценить противоречивость полученных данных
путем расчета отношения согласованности (априорно):

2.

Определение рангов объектов путем расчета глобального
вектора приоритетов, на основании попарного сравнения
объектов.
1. Вычисляются компоненты собственного вектора матрицы:

Проводится анализ проблемы, которая представляется в виде
иерархической структуры взаимосвязанных элементов
(критериальных комплексов)
Используются как количественные, так и качественные
критерии для оценки
1. Наличие строгого алгоритма работы экспертов.
2. Систематизированное попарное сравнение объектов
иерархии по 9-тибальной шкале Саати.
3. Расчет векторов приоритетов как по критериальному
комплексу, так и по каждому отдельному критерию.

Метод анализа иерархий (Саати)

Таблица 1
Сравнительная оценка метода анализа иерархий и теории нечетких множеств ( «+» - достоинство, «-» - недостаток)

использовании теории нечетких множеств, требуется дополнительная
экспериментальная проверка качества выбора эксперта.
На практике, для оценки объектов используется большое количество
критериев, которые, в большинстве случаев не являются равнозначными
(равновесными),
следовательно
–
обязательной
процедурой
многокритериальной оценки является определение веса критерия. Данную
задачу с успехом позволяет решить метод анализа иерархий. Процедура
попарных сравнений позволяет определить приоритеты всех элементов,
входящих в иерархию, при этом оценивается важность учета каждого решения
и важность учета каждого фактора, влияющего на ранг решения. Теория
нечетких множеств позволяет работать только с равновесными
(равнозначными) критериями. Если ситуация предполагает использование
неравнозначных критериев возникает необходимость надстройки метода
дополнительным этапом попарного сравнения критериев, с последующим
определением их значимости, что значительно замедляет и затрудняет работу.
Одной из важных положительных характеристик метода анализа
иерархий является возможность оценки противоречивости (согласованности)
полученных экспертных данных путем расчета отношения согласованности
(априорно). Отклонение величины отношения согласованности (ОС) от
нормативного значения является сигналом для проведения повторной оценки. В
свою очередь противоречивость полученных данных, используя теорию
нечетких
множеств,
можно
проверить
только
экспериментально
(апостериорно).
Таким образом, по результатам проведенного сравнительного анализа
методов многокритериальной оценки можно констатировать, что высказанным
выше пожеланиям к свойствам метода, призванного обеспечить поддержку
принятия решений в заданных условиях, в большей степени удовлетворяют
возможности метода анализа иерархий, что дает нам основание рекомендовать
данный метод для использования при оценке инновационных проектов с точки
зрения получения государственной поддержки.
Литература
1. Заде, Л.А. Размытые множества и их применение в распознавании образов и кластеранализе. - В сб.: Классификация и кластер  М: Мир, 1980.
2. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.:Радио и связь, 1989.

Бушовська Л.Б.
викладач кафедри економічної теорії
Хмельницький національний університет
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Під інвестиціями розуміються кошти, майнові й інтелектуальні цінності
держави, юридичних і фізичних осіб, що направляються на створення нових
підприємств, реконструкцію і технічне переозброєння діючих, придбання
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нерухомості, акцій, облігацій, інших цінних паперів з метою одержання
прибутку [1]. У загальновідомій класифікації інвестиції поділяються на:
- портфельні (фінансові), тобто вкладення в акції, облігації, інші цінні
папери, активи інших підприємств;
- реальні, тобто вкладення в створення нових, реконструкцію і
переозброєння діючих підприємств. Ці інвестиції називають ще
капіталоутворюючими, що включають: інвестування в основний капітал,
витрати на капітальний ремонт, придбання земельних ділянок, інвестиції в
нематеріальні активи (патенти, ліцензії, програмні продукти, інновації й ін.), і
інвестиції в поповнення запасів матеріальних оборотних коштів.
Відмінною рисою фінансових інвестицій у порівнянні з реальним
інвестуванням є те, що вони не призначені для обов'язкового створення нових
виробничих потужностей, а припускають передачу прав на гроші і придбання
прав на майбутній доход. Вони можуть називатись портфельними, тому що
ризик їхнього вкладення, як правило, знижується за допомогою
диверсифікованості інвестиційного портфеля.
Як економічна категорія інвестиції виконують ряд найважливіших
функцій, серед яких:
- забезпечення конкурентоспроможності продукції і підвищення її якості;
- структурна перебудова виробництва;
- створення необхідної сировинної бази для ефективного функціонування
підприємств;
- рішення соціальних проблем.
Інвестиції необхідні для забезпечення ефективного функціонування
підприємств, їхнього стабільного стану й у зв'язку з цим вони
використовуються для досягнення наступних цілей: подальшого розширення і
розвитку виробництва; відновлення основних виробничих фондів; підвищення
технічного рівня праці і виробництва; здійснення природоохоронних заходів і
придбання цінних паперів, вкладення коштів в активи інших підприємств.
Для підвищення ефективності використання інвестицій в економічній
літературі розроблена їх науково обґрунтована класифікація. Інвестиції
класифікують з позиції форми, економічного змісту кожної з груп. На нашу
думку, найбільш повною і комплексною є класифікація інвестицій, наведено в
роботах І.А.Бланка [1]. Він використовує наступні ознаки класифікації
інвестицій:
- об'єкт вкладення (реальні і фінансові);
- характер участі в інвестуванні (прямі і непрямі);
- період інвестування (довгострокові і короткострокові);
- форма власності (спільні, іноземні, державні і приватні);
- регіональна ознака (інвестиції за кордоном і усередині країни).
Ця класифікація дає реальне уявлення, на які цілі підприємство може
направляти інвестиції, і характеризує його інвестиційний портфель. Це
важливо, тому що саме оптимізація цього портфеля і є однієї із серйозних
проблем на підприємстві.
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Дослідження методологічних принципів інвестиційної діяльності
підприємства з урахуванням змін економічних відносин показує, що сутність
категорій капітальні вкладення й інвестиції не однакова. Це пов'язано зі
змінами в сутності інвестиційних процесів, і тому деякі економісти [3, 5]
стверджують, що поняття інвестиції є більш широким, ніж капітальні
вкладення, тому що вони не збігаються кількісно і розрізняються якісно.
Капітальні вкладення розглядаються як одна з можливих форм інвестицій.
Як свідчать роботи економістів [4, 7], капітальні вкладення виступають
тільки в якості одного з елементів капіталоутворюючих інвестицій, а інвестиції
– у вигляді двох складових: реальної і фінансової. Інвестиційна діяльність може
розвиватися ефективно за умови збалансованої взаємодії цих складових. Це
обумовлює необхідність регулювання інвестиційної сфери з боку держави, що
повинно сприяти реальному інвестуванню і впливати на співвідношення
інвестиційного попиту та пропозиції.
Дослідження процесу інвестиційної діяльності підприємства містить
оцінку інвестиційної ситуації, інвестиційного клімату й інвестиційної
привабливості. Інвестиційна ситуація визначається інвестиційною активністю
підприємства й ефективністю інвестиційних процесів. Оцінка інвестиційного
клімату здійснюється за допомогою аналізу результатів прогнозування
соціально-економічної ситуації й екологічної ситуації в країні, регіоні.
Інвестиційна привабливість обумовлюється сприятливою інвестиційною
ситуацією й інвестиційним кліматом, наявністю переваг, які забезпечать
інвестору додатковий доход на вкладені кошти і зменшать ступінь ризику.
Інвестиційна ситуація підприємства визначається загальнодержавними та
регіональними факторами, серед яких: інфляція; податкова, амортизаційна,
валютна і митна політика; банківські процентні ставки, галузева структура
регіону, зовнішньоекономічні зв'язки, географічне положення підприємства,
рівень доходів, інвестиційна привабливість підприємства.
У трансформаційній економіці якісно змінився соціально-економічний
механізм інвестування. Економічний зміст категорії інвестиції наповнюється
новими сучасними формами залучення й руху ресурсів, а також відносинами
між учасниками інвестиційного процесу.
Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства повинна
враховувати стратегічні цілі розвитку, шляхи їхнього досягнення,
забезпечувати можливість вибору найбільш ефективного варіанту з числа
альтернативних інвестиційних проектів. Це відповідає положенням теорії
ефективності, що забезпечує порівняльну оцінку відносно результату діяльності
до витрат, що обумовлюють його досягнення.
Економічні обґрунтування інвестиційної діяльності підприємства
дозволяють забезпечувати його поступальний розвиток, додаючи їй гнучкий,
адаптивний характер, що необхідний в умовах невизначеності, і переборюючи
негативні тенденції перехідного періоду в економіці. Важливим є проведення
рейтингової оцінки інвестиційної привабливості підприємства на основі ознак,
які відображають найбільш важливі для інвестора сторони діяльності
оцінюваного підприємства. Одним з методів оцінки інвестиційної
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привабливості є експертний метод, заснований на використанні думок фахівців
підприємств. Основними ознаками, використовуваними для оцінки
інвестиційної привабливості підприємства є: експортний потенціал
підприємства; науково-технічний потенціал підприємства; стабільність ринку
продукції, яка випускається; фінансова стійкість підприємства; тривалість
виробничого циклу; необхідний обсяг інвестицій.
Ефективне здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві
обумовлює необхідність оптимізації системи управління інвестиціями і
формування відповідної структури управління. При цьому необхідно
розробляти конкретні задачі для кожного підрозділу з чітко сформульованими
параметрами. Ефективність інвестицій визначається дієвістю системи
управління інвестиційною діяльністю, яка повинна бути побудована на
економічній основі та включати такі підсистеми: фінансово-кредитну,
оподаткування, платежів за виробничі та природні ресурси, цінову,
економічних стимулів та санкцій. У зв’язку з тим, що фінансування та
кредитування впливає практично на всі етапи інвестиційного процесу, провідна
роль належить фінансово-кредитній підсистемі. На процес інвестування
впливає держава шляхом зміни відсоткової ставки за кредит. Це може
підвищувати або знижувати попит на інвестиції залежно від конкретних умов
розвитку економіки.
Важливе місце серед систем управління інвестиційною діяльністю
належить підсистемі оподаткування. Податкова система для учасників
інвестиційної діяльності будується на основі відповідно Закону України.
Важливим елементом системи управління інвестиційною діяльністю є система
платежів за виробничі, природні та інші ресурси, яка повинна мати
стимулюючий характер.
Цінова підсистема передбачає розробку цін, їх видів, структури,
величини, динаміки змін, а також процесі ціноутворення як спосіб, правила
встановлення, формування нових цін та змінювання існуючих.
Організація інвестиційного процесу на підприємстві ґрунтується на
інвестиційній політиці, яка передбачає цільові настанови в галузі інвестицій і
механізм його реалізації.
З огляду на нестабільність економіки і той факт, що підвищується
ризикованість інвестицій, існують серйозні труднощі в розробці
довгострокових інвестиційних програм, необхідно проводити ретельний аналіз
і розробляти перспективні плани вкладення коштів.
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THE ROLE OF FINANCIAL FUNCTIONS IN PREVENTING FINANCIAL
CRISIS
INTRODUCTION
This view on the study of the causes of the global crisis in 2008 Prof. S.P.
Kotheri and R. Lester, MIT, Massachusetts Institute of Technology, in particular the
role of accounting in it, and suggestions for correcting irregularities in future, aims to
fully meet our public and regulatory environment, this important event in the world
and in Serbia. The results of these studies are discussed first in early 2010 in the
United States of Baruch Colledge. Will contribute to a better positioning of the
accounting and auditing profession in Serbia, in the future, primarily the preparation
of better, more meaningful and correct financial statements to make good investment
decisions, which will stimulate job creation, creating a larger GDP, and in particular
the improvement of the legislative accounting regulations and effectively preventing
financial crime and corruption in the future.
SUMMARY AND PURPOSE
The appearance of the great recession 2008th was the culmination of a
«tornado» resulting from tax regulation, dynamic growth «bubble» of mortgage loans
during the recession of certainty and significantly reduced credit rating of banks,
increasing «popularity» use of financial derivatives to dubious banking practices.
Apart from these causes, were present greedy high corporate management with
inadequate salaries and bonuses. This was also associated with irregular deliberately
applying key accounting standards. The mass was incorrectly applied accounting
methods of assessing balance sheet items in the financial statements at fair value,
which has significantly contributed in causing the global financial crisis. Conducted
research that showed, the negative effects of greedy management and the role of
financial incentives in this miscarriage of the fair values, and actions in causing the
crisis. In this regard, the perceived consequences of persistent support «soft» tax
regulations by state institutions, excessively liberal treatment of accounting and
auditing regulations of the creators of accounting standards, particularly facile
support from state regulators and not checking the application of standards in
practice. Special attention was given to study the damage caused by «loose»
accounting and auditing standards. At the end, the proposals for changes in
accounting regulations, responsible behavior of professional accountants in public
practice, an expert in adoption of accounting standards and institutions for urgent
additional professional accountant training for quicker mastering of the new demands
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of practice, the adoption of new educational plans and programs at the Universities of
Accountants for this purpose in the future.
THE RECESSION AND GLOBAL FINANCIAL CRISIS
The Great Recession was created 2008th years and caused significant
consequences in the U.S. and the global economy. Estimated given the recession lost
a national treasure worth over U.S. $ 14 trillion [1, p. 37, 13, 8]. Different cause
resulting from the global financial crisis as well as tepid tax regulations,
underestimating the value of mortgage liens, land, and especially the massive fraud in
the construction of houses, covering large losses skillful transfer to a third party by
issuing financial derivative instruments, in fact extinguishment debt obligations. All
these negative phenomena easily accept dubious banking practices.
In addition to these, there are also many other reasons. Particularly interesting
are two other important reasons, which have also significantly contributed to the
emergence of this financial global crisis, as follows:
(a) the existence of a very high managerial financial incentives and bonuses,
(b) an important irregular application of accounting standards for the
assessment of balance sheet items wrong using the fair value.
The research is focused on just these two key accounting reasons and led
extensive discussions about the impact of relevant accounting standards on the
promotion of the crisis, and on that summarize the role of accounting, and accounting
regulations.
Low interest rates have motivated many in the United States tend to quickly
gain homeownership. It has long been propagated by this thesis and even encouraged
by the government as a «smart» investments [2, p.25], and worthy social goal.
Mortgage lenders have launched a dynamic demand for new housing loans, many of
which are granted to individuals with poor credit ratings. 2007 year the famous
financial institutions in the United States «New Century Financial», known for
placing high-risk home loans [9, p. 8, 10, P.93], was forced to issue a correction
financial its report for the first three quarters of 2006. The balance sheet has made
additional provisions for anticipated loan losses. Following the release of this update
is soon to report huge losses in many other well-known companies with a significant
share of risky balance sheet items, including Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill
Lynch and Citigroup [14, p.21]. Financial market (taking the Dow Jones Industrial as
a benchmark) fell sharply indexes, with over 14.000 points in October 2007 to below
7000 points in March 2009.
In essence, the process of valuation [4, p.17] with related accounting benefits
provided significant incentives for senior corporate management institutions that have
placed mortgage loans in order to maximize the number of mortgages that are
transferring ownership to third parties. As noted above, the transfer of risk through
the process establishment not inappropriate, but the possibility for companies to
register in advance to get things «inflated» assets using imprecise accounting
standards for valuation. This is massively encouraged the preparation of the financial
statements false [13, p.17], then with this are «inflated» the basis for the calculation
of high unearned management fees.
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PROFESSIONAL ORGANIZATIONS OF ACCOUNTANTS AND
AUDITORS IN THE BALKANS
Republican Federation of Accountants developed according to the specific
needs and requirements of the Republic of Serbia. The highest activity and the best
organization alliances with Serbia, Croatia, and Slovenia. Association of Bosnia and
Herzegovina, Montenegro and Macedonia colaborated closely with these
associations, and certain of its activities are carried out independently.
Serbian Association of Accountants (RS) is particularly evident in the
organization and development of the accounting profession. It has about 80.000
members [3:36]. The seat of the Serbian Association of Accountants in Belgrade and
has 35 full-time employees. For a more complete perspective of the professional
activities of individual national associations, ilustrated the example activities Serbian
Association of Accountants. In line with the development of the accounting
profession in the RS, especially with the changes in the economic system of the
country and the start of intensive transformation processes of social enterprises in
other forms of ownership, Serbian Association of Accountants beginning 199lth
transformed into the Association of Accountants and Auditors of Serbia.
CONCLUSION
It can be concluded that several factors influence these financial crisis. It is
likely that the wrong implementation and application of accounting standards,
primarily wrong using the fair value and behind compiling inaccurate and false of the
financial statements significantly contributed to causing the crisis. It is critical
accounting standards again thoroughly examined and redefined, especially
accounting procedures related to the regulation of future expected income leading to
irregular enlargement of income in the income statement, on the one hand and an
unrealistic increase the amount of assets on the balance sheet, on the other hand.
Changes to accounting regulations in general and how accounting standards should,
focus greater emphasis on accountability for the consistent and correct application of
applicable accounting standards. Requirements of all regulatory accounting bodies
continuously monitor the validity of the application of accounting standards in
practice. Discovered irregularities applications, especially deliberately misapplication
of accounting standards should immediately publicly disclose and sanction. Timely
display of incurred losses would provide greater transparency to investors in
analyzing future investment risk on the basis of the beneficial performance of their
investments.
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Гонтюк В.А.
аспірантка кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Для розробки оптимальної для конкретної організації системи управління
персоналом, кадровій службі необхідно враховувати індивідуальні потреби
працівників, динаміку структури цих потреб в кожний конкретний період та
домінуючі оцінки в системі винагород. В свою чергу, раціонально сформована
система управління персоналом буде підґрунтям для забезпечення дієвого
впливу на трудову поведінку колективу, що є однією з умов ефективного
функціонування організації.
Основними питаннями системи управління персоналу Державної служби
статистики України займається департамент кадрово-організаційного
забезпечення, до складу якого входить відділ кадрів та державної служби,
відділ забезпечення підготовки кадрів, відділ організаційного забезпечення
роботи керівництва, відділ протоколу. В компетенцію департаменту входить:
реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової
роботи; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового
менеджменту; задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне
використання; документальне оформлення проходження державної служби та
трудових відносин [3].
Кадровий відділ Державної служби статистики України в своїй діяльності
зосереджує увагу на питаннях планування потреби в кадрах, формування
кадрового резерву, діловодства, забезпечення реалізації державної політики з
питань кадрової роботи, підготовки матеріалів про призначення на посади та
звільнення з посад працівників, контролю та оцінки виконання державними
службовцями покладених на них завдань і обов'язків, здійснює контроль за
встановленням матеріальної мотивації працівників [2]. Варто відмітити
негативні аспекти діяльності системи управління персоналом організації. На
основі систематизації напрямів кадрової політики Державного комітету
статистики України виявлено ознаки та складено перелік основних причин
неефективної політики менеджменту персоналу (табл. 1).
Таблиця 1
Ознаки та причини неефективності політики менеджменту персоналу
Ознаки неефективності політики
Причини неефективності політики
менеджменту персоналу
менеджменту персоналу
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Бюрократизм та велике навантаження
кадрового
відділу
на
ведення
Політика менеджменту
встановленої
звітно-облікової
персоналу зосереджена на
документації, підготовку державнодокументаційних питаннях
статистичної звітності з кадрових
питань
Нераціональна структура та розподіл
обов’язків служби з управління
Неоптимальний розподіл завдань персоналом. Відсутність самостійного
менеджменту персоналу
прийняття рішень щодо управління
кадрами. Централізоване управління
персоналом
Недосконала система оцінювання Відсутність гнучкості системи
персоналу
оцінювання персоналу
Відсутність
індивідуально
Слабка система розвитку
спрямованого фахового навчання на
персоналу
робочих
місцях
та
проведення
адаптації працівників
Відсутність
цілеспрямованого
Слабка система заохочення
планування
трудової
кар’єри
працівників до службової кар'єри
працівників
Створення
технічних
умов
та
впровадження мультимедійних засобів
Недостатність технічного
для
підвищення
кваліфікації
забезпечення
працівників з актуальних фахових
питань
*Розроблено автором

Заходи вдосконалення політики менеджменту персоналу:
 заохочення працівників до службової кар'єри, цілеспрямоване планування
трудової кар’єри працівників;
 систематизація роботи кадрових служб органів державної статистики;
 забезпечення індивідуального розвитку працівників;
 запровадження сучасних методик оцінювання персоналу;
 проведення адаптації персоналу;
 розробка методичного забезпечення процесу визначення потреб у
підвищенні рівня професійної компетентності працівників;
 впровадження мультимедійних засобів та створення технічних умов для
запровадження дистанційного навчання працівників.
Удосконалення системи управління персоналом Державної служби
статистики України повинне бути направлене на підготовку компетентного
персоналу, здатного до продуктивної роботи, забезпечення мотивації та
розвитку персоналу, створення організаційної культури. Таким чином,
впровадження вищенаведених пропозицій дозволить підвищити ефективність
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функціонування системи управління персоналом і стане запорукою досягнення
успіху організації.
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cтудентка 6-го курсу
Національних технічний університет України «КПІ»
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі економічного розвитку конкурентоспроможність
підприємств, а також ефективність виробництва багато в чому залежать від
зусиль персоналу та його відносин до праці. Значимість людського фактора в
розвитку підприємства передусім обумовлює підвищену увагу до проблем
управління персоналом, включаючи проблеми корпоративної культури. При
цьому слід враховувати особливості сучасної науково-технічної революції, а
також механізми впливу корпоративної культури на конкурентоспроможність
підприємства.
Корпоративна культура – це сукупність найважливіших положень
діяльності підприємства, обумовлених місією та стратегією розвитку, що
знаходять своє відображення в соціальних нормах і цінностях, які поділяють
більшість працівників [1, с. 18]. Ефективність управління - це те, на що
спрямоване вдосконалювання корпоративної культури. Тому що, щоб добитися
успіху в конкурентній боротьбі, нині недостатньо просто показати наскільки
високий прибуток та продемонструвати потенціал інноваційного й
технологічного росту. Дуже важливим також є нарощувати соціальний та
людський капітал, завойовувати суспільну довіру, забезпечити міцну цивільну
й політичну підтримку як окремим компаніям, так і бізнесу в цілому.
Найважливішим фактором, який впливає на конкурентоспроможність
підприємств, є не самі по собі соціальні витрати, а відсутність єдиних правил
гри, які б ставили усі або більшість підприємств в однакові з погляду цих
витрат і конкурентоспроможності умови. Тому що одна справа, коли
підприємство, ухвалюючи принципи соціально відповідальної поведінки,
програє в конкурентній боротьбі з іншим підприємством, що ігнорує такі
принципи, і зовсім інша справа, коли ця остання в силу обов'язкових для всього
бізнесу правил гри змушена робити те ж саме. Причому дані правила не
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повинні бути переважно примусовими, значною мірою вони повинні
складатися в результаті змін морального клімату й виникнення етичних «табу»,
що діють часом ефективніше самих строгих заборон [2, с.54].
В результаті цього можна виділити деякі фактори, які впливають на
конкурентоспроможність:
- розвиток власності персоналу;
- участь в управлінні підприємством;
- зростаюча зацікавленість, активність і вимогливість громадянського
суспільства до етичних і соціальних аспектів діяльності підприємства;
- численні ініціативи й дії самого національного й транснаціонального
бізнесу, у т ому числі й у співробітництві з національними, регіональними й
міжнародними політичними й суспільними інститутами [2, с.55].
Рівень прихильності працівників підприємства значною мірою
визначають ступінь сприйнятливості персоналу як до зовнішніх стимулів
(заробітна плата, пільги, робочі умови) так і до внутрішніх (зміст виконуваної
роботи, можливості професійного росту, визнання й оцінка досягнень). У
такому випадку працівники підприємства більшою мірою будуть схильні до
прояву творчості й ініціативи, що часто має вирішальне значення для
збереження конкурентоспроможності підприємства на ринку.
Досвід провідних компаній показує, що для того щоб домогтися високої
прихильності й відданості персоналу потрібно зробити все можливе для того,
щоб керівництво підприємства дотримувалося таких принципів управління, при
яких ураховуються цілі й інтереси працівників, забезпечується їхнє залучення в
процес вирішення корпоративних проблем. Працівники повинні відчути, що
вони є частиною загальної команди, що їх залучають до вирішення існуючих
проблем, прислухаються до їхньої думки, а також що для працівників
спеціально створюються умови для розвитку кар'єри усередині підприємства.
Адже персоналу підприємства дуже важливо відчувати до себе увагу з боку
керівництва та знати, що саме вони є невід'ємною частиною «загального
організму» [3, c. 15].
Модель управління персоналом, яка заснована на твердому контролі й на
слухняності, свідомо формує низький рівень прихильності працівників до
справи підприємства, що в результаті не дає високих результатів. Люди
почувають себе тільки інструментом для досягнення кращого результату.
Ринковий успіх передусім визначається рівнем ефективності продуктивності
праці, що у значній мірі залежить від участі працівників у справах
підприємства, від їхньої прихильності та відданості спільній справі. При виборі
засобів мотивування великий вплив мають ціннісні орієнтації керівника, які
можуть відповідати або не відповідати прийнятим цінностям на підприємстві,
тобто корпоративній культурі [3, c. 16].
Концепція розвитку підприємства (т.з. корпоративна філософія та
культура) покликані формувати, стимулювати внутрішню мотивацію робітника,
а також давати ґрунт для реалізації їх творчої діяльності. Корпоративна
культура є частиною культурних образів та традицій народу, що дозволяють
йому пишатися не тільки результатами діяльності окремого підприємства, але й
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країною в цілому. Адже кожна країна є унікальним джерелом ідей, які
володіють своєю неповторною культурною специфікою.
Таким чином, конкурентоспроможність та ефективність підприємства в
значній мірі залежить від наявної корпоративної культури, яку слід
підтримувати та розвивати. Адже, корпоративна культура - це тонкий
інструмент в руках керівника, за допомогою якого можна привести будь-яке
підприємство до успіху та процвітання, але при невмілому використанні
можливі прямо протилежні результати. Тому корпоративну культуру необхідно
вивчати, стежити за її формуванням, удосконалювати і регулювати її зміни.
Вона повинна стати органічною частиною всього підприємства, бути
адекватною до сучасних вимог, специфікою українського законодавства та
менталітету, а також специфікою конкретного підприємства, що в результаті
буде сприяти досягненню поставлених цілей, а, отже, і підвищенню ефективної
діяльності підприємства.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ
КОМПАНИЯХ
На данном этапе развития в экономике отмечается тенденция, когда такой
показатель как качество представляет одну из важных ролей в управлении
созданием продукции. Качество товара (в том числе инновационность,
техническую степень, отсутствие брака при выполнении, безопасность в
использовании) является одним из основных средств борьбы в конкурентной
рыночной среде, завоевания и сохранения места на рынке. Именно в связи с
этим компании обращают внимание на обеспечение высокой степени качества
товаров и услуг, контролируя производственный процесс на всех стадиях. На
западных и восточных предприятиях внедряются различные методики
управления качеством.
Проблемам исследования менеджмента качества продукции посвящены
работы таких отечественных и зарубежных ученых, как Агарков А. П.,
Басовский Л. Е., Елиферов В. Г., Скрябина Н.И., Фомичев С.К., Старостина
А.А. и другие.
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Целью работы является анализ значения и роли менеджмента качества в
современных компаниях.
Управление качеством - целеустремленный процесс комплексного
воздействий на объект контроля для определения, снабжения и поддержания
качества нужного уровня [1, с. 52]. Система менеджмента качества (СМК) совокупность
организационной
структуры,
процессов,
документов,
ответственности, полномочий и ресурсов, необходимых для разработки и
достижения целей компании в сфере качества.
Все существующие модели управления и контроля качества объединяют
в три группы:
1) процессные модели (всеобщий менеджмент качества, модель «шесть
сигм» и другие);
2) модели конкурсов (международные, национальные, отраслевые премии и
награды за деятельность с области обеспечения высокого уровня
качества);
3) модели самооценки (стандарты в области качества и корпоративной
социальной ответственности).
С середины ХХ века развитые страны используют систему Всеобщего
управления качеством (Total Quality Management, TQM) - это метод управления
организацией, целью которого является на долгосрочной основе достичь
определенное качество для удовлетворения требований клиента и вовлечь всех
членов команды в данный процесс. Поэтому TQM ставит перед собой такие
задачи: непрерывное совершенствование качества методом непрерывного
анализа результатов и исправления деятельности; полное устранение дефектов
производства; исполнение работ в срок. [2, с. 132]
Важным инструментом американского менеджмента качества есть цикл
Деминга - Шухарта (PDCA: «Plan - Do - Check - Act» - «Планируй - Делай Проверяй - Действуй»), который представляет собой простейший алгоритм
действий менеджера и персонала по контролю за процессом и достижению
целей на каждом этапе.
Профессор Каору Исикава предложил «кружки качества» - это
добровольные союзы сотрудников компании разного уровня и сфер
деятельности, которые собираются в свое свободное от работы время для
нахождения мер по улучшению продукции.
На многих зарубежных предприятиях распространена программа «пяти
нулей», сущность которой заключается в том, что каждый сотрудник не должен
выполнять следующее:
 зачислять дефектные изделия с предыдущей операции;
 образовывать условия появления брака;
 представлять
бракованную
продукцию
на следующий
этап
производственной деятельности;
 изменять технологию;
 воспроизводить ошибки.
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Концепция «пяти нулей» трудно было использовать без максимальной
заинтересованности человеческого капитала, поэтому
вице-президентом
фирмы «Тойота» Таичи Охно была создана концепция «Точно в срок (Just-InTime)», которая дает возможность сокращать временные затраты от получения
заказа
до поставки
готовой
продукции
клиенту.
Каждый
этап
производственного процесса в этой системе оканчивается изготовлением
нужного изделия в тот момент, когда оно требуется в последующем этапе.
Часто в науке управления качеством используют философию Тагути,
основные положения которой следующие:
1. Наиболее важная мера качества - суммарные потери для социума,
которые связаны с данным продуктом.
2. Улучшение качества и снижение расходов дает возможность бизнесу
быть конкурентоспособным.
3. Особенностью программы постоянного совершенствования качества
является непрерывное уменьшение отклонений значений характеристик
продукции от стандартов.
4. Потери потребителей, которые связаны с несовершенством продукции, в
большинстве случаев приблизительно пропорциональны квадрату
отклонений значений характеристик продукции от их ранее заданных
стандартов.
5. Процесс проектирования, разработки и производства продукции в
большей степени определяют качество и стоимость готового продукта.
6. Снижение отклонений в функционировании продукта может быть
связано с использованием нелинейных зависимостей характеристик
продукции от заданных параметров.
7. Статистически планируемые опыты и эксперименты позволяют
идентифицировать параметры продукции и процесса, которые влияют на
уменьшение отклонений в функционировании.
В обстановке конкурентного рынка развитые страны рассматривают
высокий уровень качества как наиболее значимый стратегический
коммерческий источник богатства государства. Качество в определенной
степени определяет имидж компании и, соответственно, государства, является
основой удовлетворения запросов и ожиданий каждого индивида и общества в
целом.
В последние десятилетия активно уделяется внимание вопросу качества.
Мировой опыт и практика таких стран, как Япония, Китай и Южная Корея,
показывает, что научно-технический прогресс был результатом деятельности
именно в области качества, что дало возможность увеличить показатели
экспорта. В связи с этим системы управления качеством необходимы для
повышения конкурентоспособности предприятий.
Степень качества является прямо пропорциональной уровню показателей
конкурентоспособности. Стоимость товара напрямую связана с его качеством.
Достижение одновременного повышения уровня качества и снижения уровня
цены является возможным только в условиях оптимизации системы управления
(всеобщее руководство качеством).
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Именно благодаря использованию этого предприятие может
существовать в условиях конкуренции и приобретать необходимый доход,
поэтому действия по совершенствованию являются приоритетными для
компании. Основными причинами, обусловливающими управление качеством,
являются:
1) постоянный рост индивидуальных и общественных требований и
потребностей;
2) повышение значимости и темпов научно-технического прогресса;
3) рост количества и стоимости брака вследствие роста объемов
производства;
4) непризнание покупателями товаров с относительно низкой степенью
качества.
Проблеме совершенствования качества продукции и, соответственно, в
связи с этим повышению конкурентоспособности компании уделяется особое
активное внимание, выражаясь в таких формах:
- сосредоточение внимания компаний на налаживании производства
конкурентоспособной продукции;
- изучение опыта компаний-лидеров рынка, которые производят и
поставляют на глобальный рынок продукцию, превышающую стандартные
параметры и критерии, с целью дальнейшего возможного применения данного
опыта на своем предприятии;
- активизации процессов контроля качества продукции, которая отвечает
критериям и требованиям международных стандартов.
Таким образом, решение вопроса качества является неотъемлемым
элементом стратегии развития современных компаний. Система регулирования
и контроля качества должна гарантировать соответствие товаров и услуг спросу
на них, а также гарантировать выявление и ликвидация недостатков в самой
продукции и в процессе их производства. Качество товаров и услуг есть
основным конкурентообразующим обстоятельством и фактором.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ УСЛУГ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Обмен услугами занимает важное и растущее место в международной
торговле. В последние годы экспорт услуг оценивается примерно в 2 трлн.
долл. в год. По приблизительным оценкам, в 1980-е гг. услуги составляли
примерно 64% мирового ВВП. Тем не менее, на протяжении многих лет услуги
практически не изучались теорией международной экономики. Отчасти это
было связано со сложностью определения самого понятия услуг, которых
существует великое множество. Термин «услуги» охватывает несколько
десятков видов деятельности, продукция которых может быть определена как
«услуга». В число услуг входят все виды юридических услуг, транспортной,
банковской и страховой деятельности, торговля, туризм, строительство,
образование, медицина, служба передачи информации и другие виды,
подпадающие под определение услуги [1, с. 255].
К. Гренроос в своей книге «Управление услугами и маркетинга» так
описал процесс появления официальной статистики в сфере услуг «что не было
включено в промышленный и аграрный секторы, было названо услугами» [2, с.
1]. Весь вклад сферы услуг в национальное хозяйство до сих пор продолжает
учитываться, исходя из такого подхода.
В законодательно-нормативной литературе, в том числе Международной
стандартной отраслевой классификации всех видов экономической
деятельности (MCOK / ISIC) и Статистической классификации видов
экономической деятельности Европейского союза (КДЕС / NACE)
представлены классификации услуг, включающие 12 основных вида: деловые;
услуги связи; строительные; торговые; общеобразовательные; услуги по защите
окружающей среды; финансовые; услуги по охране окружающей среды;
туризм; организация досуга; транспортные; прочие [3].
В период глобализации, динамичного роста и развития рыночных
отношений, одной из важнейших, быстро развивающихся отраслей является
торговля, так как она выполняет экономическую и социальную роль;
непосредственно влияет на уровень жизни общества и развитие производства
потребительских товаров. На протяжении последних нескольких лет среди
отраслей, дающих самый большой рост ВВП, неизменно выступает торговля.
Так, из табл. 1 можно увидеть, что доля розничной и оптовой торговли в ВВП
страны имеет незначительные изменения и стоит на первом месте в общей
структуре.
Розничная торговля играет важную роль в экономике государства, так как
затрагивает ключевые бизнес-процессы, связанные с продажей товаров и услуг,
их доведения до конечного потребления. Оборот розничной торговли
постоянно растет. По данным Госкомстата оборот розничной торговли в 2010 г.
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составил 16512047 млн. руб., в 2011 г. – 19104336,5 млн. руб., 2012 г. он стал
21394526,2 млн. руб. в текущих ценах [4].
Таблица 1
Структура ВВП страны в динамике с 2006 по 2011 гг. в %
Валовая добавленная стоимость
в основных ценах
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Гос.
управление
и
обеспечение
военной
безопасности
Образование
Здравоохранение
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и персональных услуг

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4,9
0,3
11,7
18,7

4,4
0,3
10,6
19,7

4,6
0,2
9,9
19,3

4,9
0,3
9,7
17,1

4,3
0,2
10,4
17,7

4,7
0,2
11,4
18,0

3,5

3,4

3,5

4,3

4,5

4,4

5,8
21,9
1,0
10,3
1,0
9,2

6,3
21,4
1,0
10,1
0,8
9,9

6,9
20,9
1,1
10,0
0,7
10,4

6,7
18,6
1,0
10,4
0,5
11,7

6,9
19,4
1,0
10,5
0,6
11,4

6,9
19,5
1,0
10,0
0,6
10,6

4,1

4,3

4,6

5,5

5,0

4,7

2,7
3,3

2,7
3,4

2,8
3,5

3,5
4,2

3,0
3,7

2,9
3,7

1,6

1,7

1,6

1,6

1,4

1,4

Источник: Федеральная служба государственной статистики / Раздел: «Национальные
счета»

Предприятия розничной торговли оказывают разнообразное количество
услуг. На сегодняшний день не существует какой-то одной, построенной по
единому критерию их классификаций. Но классифицировать услуги
предприятий розничной торговли необходимо, так как это помогает определить
их место и роль в торговом процессе, выделить основные отличительные черты
отдельных видов услуг. Научно обоснованная классификация разнообразного
спектра услуг имеет важное значение в обеспечении конкурентоспособности и
оценке качества услуг предприятий розничной торговли.
В ГОСТе Р51304-2009 один из основных признаков классификации групп
услуг является характер удовлетворяемых потребностей, согласно которому
услуги розничной торговли подразделяются на основные (реализация товаров)
и дополнительные (оказание помощи покупателю в приобретении (покупке)
товаров и при их использовании и применении; информационноконсультационные (консалтинговые) услуги; дополнительные услуги по
созданию удобств покупателям в приобретении (покупке)) [5].
В научной среде зарубежных и российских ученых отсутствуют единые
подходы к классификации групп услуг, и в экономической литературе можно
встретить различные точки зрения по данному вопросу. Мы попытались
систематизировать ряд мнений зарубежный и российских ученых, таких как Ф.
Котлер [6, с. 34], К. Лавлок [7, с. 9], К. Гренроос [2, с. 3], Батаевой Э.А. [8] и др.
и выделить в них группы услуг предприятий розничной торговли по основным
классификационным признакам (табл. 2).
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Таблица 2
Классификация видов услуг предприятий розничной торговли
№

Признак классификации

1

По функциям торговли

2

По степени значимости

3

По условиям предоставления

4

По взаимосвязи с продукцией,
товаром

5

По степени осязаемости

6
7

По степени государственного
регулирования
По степени необходимости
присутствия клиента
при оказании услуги

8

По характеру потребления

9

По степени правовой и
нормативной регламентации

10

По организационным формам
исполнителей

11

По статусу клиента

12

По социальному статусу клиента

13

По формам собственности
их производителей

14
15
16
17

По степени сложности технологии
выполнения услуг
По уровню затрат на
осуществление услуги
По степени капитальных
вложений
По комплексности
предоставляемых услуг

18

По месту оказания услуг

19

По степени сложности

20

По периодичности

21

По степени связи с продажей

22

По связи с процессом
реализации

23

По характеру производителя

Группы услуг
Чистые
Дополнительные: обязательные, необязательные
Основные
Дополнительные
Услуги, стоимость которых включена в цену товара
Услуги, дополнительно оплачиваемые покупателями и не
включенные в цену товара
Чистые
Услуги с товаром (продуктосодержащие, смешанные)
Осязаемые услуги
Неосязаемые услуги
Регулируемые
Нерегулируемые
Услуги, требующие непосредственного присутствия клиента
Услуги, не требующие непосредственного присутствия клиента
Услуги, требующие минимального присутствия клиента
Личные (индивидуальные)
Коллективные
Массовые
Услуги высокой регламентации
Услуги достаточной регламентации
Услуги низкой регламентации
Услуги, предоставляемые коллективными исполнителями
Услуги, предоставляемые индивидуальными исполнителями
Услуги, оказываемые юридическим лицам
Услуги, оказываемые физическим лицам
Элитные
Эксклюзивные
Высокого статуса
Массовые
Услуги государственных, муниципальных учреждений,
организаций
Услуги частных предприятий
Услуги унитарных предприятий
Услуги кооперативных и прочих предприятий
Услуги простой технологии
Услуги сложной технологии
С высоким уровнем затрат
С низким уровнем затрат
Высококапиталоемкие
Низкокапиталоемкие
Услуги полного комплекса
Отдельные виды услуг
Внутренние
Внешние
Простые
Сложные
Постоянные
Сезонные
Эпизодические, единовременные
Связанные с продажей
Относительно связанные с продажей
Свободные
Услуги в процессе реализации
Предпродажные услуги
Послепродажные услуги
Услуга, предоставляемая персоналом
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24

По степени стандартизации

25

По мере воздействия

26

По месту предоставления

27

По степени механизации и
автоматизации

28

По направленности

29

В зависимости от
направленности действия

30

По месту оказания

Услуга, предоставляемая оборудованием
Уникальные
Нестандартизируемые
Частично стандартизируемые
Стандартизируемые
Строго стандартизируемые
Индивидуальные
Коллективные
Услуги, предоставляемые в торговом зале
Услуги, предоставляемые вне торгового зала
Механизируемые
Немеханизируемые
Предоставляемые покупателям товаров
Предоставляемые поставщикам товаров
Направленные на товары
Направленные на сознание человека
Направленные как на товары, так и на сознание человека
Оказываемые непосредственно в торговых предприятиях
Оказываемые на дому у покупателя

В изученной литературе можно выделить более 60 групп услуг
относящихся к предприятиям розничной торговли в зависимости от целей и
задач классификаций. Нами же предложено выделять из всей массы групп
услуг 30 основных признаков, что позволит осуществлять достаточно полную и
всестороннюю классификацию данной категории сферы услуг, определять
место и роль конкретных видов услуг в торговом процессе, оценивать
конкурентоспособность и качество услуг предприятий розничной торговли.
Проведенное обобщение нельзя считать завершенным, так как, во-первых, в
связи с развитием научно-технического прогресса появляется все больше новых
групп услуг. Во-вторых, на сегодняшний день не существует универсального
классификационного признака, который позволил бы при систематизации
учесть различные характеристики услуг. С нашей точки зрения, в нем и нет
необходимости, так как при классификации можно использовать различные
признаки группировки, которые позволят систематизировать всю их
совокупность, в зависимости от целей проведения классификации услуг
розничной торговли.
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Іванова К.В.
Кандидат економічних наук
Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк
ЗМІНИ ЛОГІСТИЧНИХ РЕСУРСІВ В ХОДІ ОПТИМІЗАЦІЇ
ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
Оптимізація логістичної системи підприємства як сукупності пов’язаних
спільним матеріальним субпотоком [1, c. 5] логістичних потоків [2, с. 25]
передбачає якомога повніше виконання «шести правил логістики». При цьому
кожне «правило» потребує специфічних ключових (провідних) змін
характеристик матеріально-речовинних ресурсів [1, с. 4; 3, с. 15; 4, с. 123]:
1. «Продукт – потрібний продукт». Виконання цього правила передбачає
зміну таких характеристик:
а) ціннісних: важливість ресурсу (наприклад, перехід до інших видів
ресурсів), можливість заміни постачальника (отримання доступу до унікальних
ресурсів),
б) кількісних: параметри одиниці ресурсу (вибір ресурсу інших
габаритних розмірів, іншої ваги).
2. «Кількість – у необхідній кількості». Дане правило потребує зміни
характеристик:
а) кількісних: потужність, загальний обсяг переданих та складованих
ресурсів, кількісний зв’язок між частковими потоками окремого субпотоку
(зміна комплектації ресурсу, виключення або додавання запасних частин та ін.);
б) фазових: опір логістичної системи (псування частини ресурсу,
утворення відходів, усихання).
3. «Якість – необхідної якості». Вимагає зміни таких характеристик:
а) фазової: зміна вартості ресурсу в результаті взаємодії часткових
потоків (зміна сортності);
б) форми: трансформація одиниці ресурсу шляхом злиття або розділення
часткових потоків (додавання покриття, збільшення функціональності тощо),
стан одиниці ресурсу (наприклад, агрегатний стан);
в) ціннісних: кількість ресурсу невідповідної якості (рівень браку, вимоги
до вмісту домішок, ін.).
4. «Час – у потрібний час». Виконується завдяки досягненню бажаних
характеристик:
а) часових: інтенсивність, періодичність руху та затримка надходження
ресурсів;
б) швидкісних: швидкість, рівномірність, ритмічність, регулярність,
непереривність, стабільність, синхронність руху;
в) просторових: довжина шляху.
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5. «Місце – у потрібне місце». Зміна просторових ознак: напрямок,
початковий, проміжні й кінцевий пункти руху, форма траєкторії.
6. «Витрати – з мінімальними витратами». Потребує змін характеристик:
а) кількісних: кількісний зв’язок між окремими частковими потоками в
межах єдиного субпотоку (транспортування вантажів нарочним, отримання
знижок за збільшення обсягу закупівлі ресурсу тощо);
б) просторових: послідовність проміжних пунктів та довжина шляху
(кількість посередників, маршрут перевезення вантажів;
в) часових: передбачуваність зміни параметрів субпотоку (допомагає
уникнути незапланованих витрат), затримка надходження ресурсів (впливає на
суму санкцій за порушення контрактів та втрати від незапланованої зупинки
виробництва).
Як було зазначено вище, ключові зміни найбільшою мірою стосуються
матеріального субпотоку як основної складової логістичного потоку.
Неподільність логістичного потоку та наявність складних внутрішніх й
зовнішніх зв’язків логістичної системи зумовлюють виникнення:
- по-перше, супровідних перетворень фінансового, інформаційного та
сервісного субпотоків логістичного потоку;
- по-друге, зовнішніх ефектів (екстерналій) кожного такого перетворення.
Вказане пояснює, чому більшість змін матеріального субпотоку здатні
тією чи іншою мірою вплинути на виконання кількох «правил логістики»
водночас. Так, зміна лінійних розмірів ресурсу в результаті вибору нового виду
ресурсу (правило 1), зазвичай, передбачає зміну фізичного обсягу закупівлі
(правило 2) ресурсів певної сортності (правило 3) та ціни (правило 6). При
цьому змінений матеріальний субпотік часто вирізняється за часовими,
швидкісними та просторовими характеристиками (правило 4), джерелом,
маршрутом (правило 5) і вартістю (правило 6) постачання.
Проведене уточнення ключових змін матеріально-речовинних ресурсів
дозволить в подальшому побудувати модель оптимізації логістичної системи
підприємства шляхом узгодження характеристик субпотоків логістичних
потоків.
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Кліпкова О.І.
викладач
Львівський техніко-економічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Думка про те, що майбутнє підприємств, організацій та окремих індивідів
є
залежить від можливості реалізації та впровадження креативних
інноваційних ідей є базовою при дослідженні перспектив розвитку як окремих
економічних систем так і окремих держав. Основним завданням всіх
комерційних
підприємств є забезпечення конкурентоспроможності, а
причиною економічної кризи в бізнесі – технологічне старіння. Формування
інтелектуального капіталу є необхідним та незворотнім для зростання
конкурентоспроможності сучасних підприємств.
Така тема досліджень є актуальною в сучасних економічних умовах,
оскільки успішна діяльність не можлива без генерування креативних ідей і їх
успішної комерціалізації.
Комерціалізація – це
результат продажу
технологічних ідей, безпосередньо самих технологій, виробництва та
продукції, іншими словами це процес трансформації технології в економічно
вигідний продукт.
Трактування терміну комерціалізація розглядалося у різних економічних
школах. Так Ф. Котлер трактував цей термін як процес освоєння серійного
виробництва та вихід із новим продуктом на ринок. Ж.-Ж. Ламблен, Ф.
Уебстер, розглядали комерціалізацію як заключний етап процесу розробки
нового товару. Представники вітчизняної економічної школи такі як праці В.
Аньшіна, Н. Іванова, А. Казанцева, С. Ванько
трактували поняття
комерціалізації як процес чи сукупність дій, спрямованих на трансформацію
наукових досягнень, в ході інноваційної діяльності в реально нові товари та
послуги в ринковому просторі, що об'єднує матеріальне виробництво і
соціальну сферу.
Складність процесу комерціалізації полягає в тому, що для розробки двох
інноваційних проектів потрібно розглянути не менше 12 креативних ідей, із
півсотні можливих для реалізації ідей реально запатентованими стануть лише
5, з них запроваджуються у виробництво лише 1-2, а ринок отримує потрібних
результат лише з 1 із 5 реалізованих інноваційних проектів. Здійснення оцінки
доцільності ефективності процесу комерціалізації інноваційних ідей дозволить
зменшити ризики втрати фінансових ресурсів та дозволить оцінити
перспективи розвитку ринку товарів і послуг.
Виникнення ідей може бути зумовлене множиною різних причин серед
яких базовими є
удосконалення технічних параметрів продукції для
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задоволення новосформованих чи раніше не задоволених споживчих потреб,
прагненням максимізувати прибуток підприємства, здобути лідерство на ринку
та багато інших [1, с.361].
Існує два підходи до комерціалізації технології: лінійний та ринковий.
Лінійний підхід полягає у шляху, який проходить ідея від розробки до
виробництва, включаючи всі етапи науково дослідних та дослідноконструкторських робіт. Ринковий підхід враховує маркетингові аспекти
вивчення перспектив збуту інноваційного продукту. Розглянемо основні
моменти як лінійного так і ринкового підходів в розрізі основних видів робіт та
задіяних об’єктів інфраструктури. Основним джерелом нових ідей і
нововведень, як для великих, так і для малих компаній, є результати досліджень
та інтелектуальна власність, створена в університетах, дослідницьких центрах
та інноваційних підприємствах.
Метою роботи кожного науково дослідного підрозділу чи дослідницької
групи є пошук та подальша реалізація такої інноваційної ідеї, яка була б
технічно здійснима , тобто враховувала оптимальні параметри виробництва та
реалізації. Труднощі у комерціалізації інноваційних ідей полягають у тому, що
як тільки ідея стає відомою багатьом суб’єктам ринку її цінність втрачається,
оскільки зникає ексклюзивність нових знань [1, с. 362].
Процес комерціалізації результатів наукових досліджень та ідей
інноваційного розвитку в ідеалі полягає у продажі прав інтелектуальної
власності, ліцензій на право користування об'єктом інтелектуальної власності,
внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу
новостворюваного підприємство. При оцінці прав інтелектуальної власності
необхідно врахувати такі моменти:
1. Чи вільна інтелектуальна власність від зобов’язань чи конфліктів.
2. Чи високою є ймовірність існування конкурентних винаходів та ідей.
3. Чи достатнім є рівень новизни та захищеності винаходу.
Комерціалізація
результатів
науково-дослідних
та
дослідноконструкторських робіт полягає у формуванні робочого та ескізного проектів,
конструкторської документації, виготовленні випробовування промислових
зразків, тобто у реалізації об’єктів інтелектуальної власності, зокрема об’єктів
авторського права. Вагомою складовою процесу комерціалізації результатів
наукових досліджень на етапі передачі технології є укладання ліцензійних
договорів на продаж технологій, причому ліцензія вже є складовою
ліцензійного договору. До складу технологій входить технічна і технологічна
документація, технологічне обладнання, технічна допомога та навчання
персоналу, а також після продажне обслуговування технологій.
Грошовий потік від продажу технології за результатом обумовленим
ліцензійним договором може надходити ліцензіару в вигляді платежів: роялті,
паушального або комбінованого. Комерціалізація технологія повинна
базуватися на оцінці таких її аспектів як наявність альтернативних
конкурентних винаходів, завершеність технології та її новизна, наявні
стандарти [2, с.144].
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Процес комерціалізації самого виробництва можливий з двох причин:
при завершенні справи і при перепродажі бізнесу великим компаніям, які
зацікавленні в усуненні конкурента та поглиненні менших формацій, при зміні
напряму діяльності чи при модернізації виробництва.
Комерціалізація результатів інноваційної діяльності – інноваційної
продукції повністю залежить від маркетингового дослідження потенційного
ринку збуту продукції та правильного застосування маркетингової стратегії
фірми.
Процес комерціалізації всіх вищезазначених складових інноваційного
процесу вимагає таких основних складових:
технічних зусиль для
перетворення ідеї у інноваційних продукт, бізнес-менеджменту та маркетингу
для виявлення потреб ринку та споживачів, та їх потенційного попиту на
результат інноваційного процесу, їх аналізу
та кількісного виміру та
врахування
наявності та кількісних обмежень факторів виробництва,
необхідних для реалізації результатів прийнятих інноваційних рішень.
Технічні зусилля спрямовані на процес комерціалізації інноваційного
продукту базуються на поєднанні результатів фундаментальних та прикладних
досліджень, що надасть продукту тих функціональних та естетичних
характеристик, які необхідні новоствореному продукту. До цього процесу може
бути залучено як компанії, що надають професійні послуги в сфері формування
та обґрунтування
інноваційних ідей так і компанії, що надаватимуть
консалтингові та посередницькі послуги.
Серед складових бізнес-менеджменту та маркетингу слід виділяти
формування бізнес-планів комерціалізації інноваційних ідей, що надаватимуть
інформацію потенційним інвесторам про механізм реалізації ідеї, джерела
фінансування та вигоду, яку можливо отримати в кінцевому результаті [3,
с.186-190].
Сьогодні популярним є розосередження повноважень та зазначених вище
функцій між іншими учасниками ринкової взаємодії. Така операція носить
назву аутсорсинг і безпосередньо полягає у виконанні певної частини робіт по
розповсюдженню, дизайнерському оформленню та інших не фірмі розробнику
технологій, а іншим організаціям на правах взаємовигідного партнерства.
Залучення сторонніх організацій до будь-яких стадій інноваційного
процесу чи проведення досліджень вимагають достатнього фінансування.
Формування відповідного обсягу фінансових ресурсів для фінансування
процесу комерціалізації креативних ідей на сьогодні ускладнене економічними
факторами розвитку самої держави.
Фінансування та функціонування цих інноваційних підприємств в
Україні досі не відпрацьоване. Тому потрібно постійно вести роботу у цьому
напрямі, щоб інтенсифікувати зусилля по перетворенню перспективних ідей у
комерційні проекти.
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аспірант кафедри менеджменту і маркетингу
Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова
УДППЗ «УКРПОШТА» ЯК ОБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО
ПРОЕКТУ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Поштовий зв'язок є важливою складовою частиною економіки кожної
країни, який забезпечує функціонування і погоджену роботу всіх державних і
господарських систем.
Національний оператор поштового зв’язку – українське державне
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (далі – УДППЗ «Укрпошта»), як
монополіст на ринку поштових послуг, забезпечує найважливішу складову
сучасного життя держави – комунікації, виконує соціальну функцію, яка
проявляється в забезпеченні доступу підприємницького сектору та населення
до універсальних послуг поштового зв’язку, утримані широкої мережі відділень
поштового зв’язку [1, с.5].
Створення зручних і доступних умов для отримання приватними особами
адміністративних послуг є однією з головних задач, що має вирішуватися
органами державної влади та місцевого самоврядування. Адже саме за якістю
послуг кожен громадянин оцінює турботу влади про нього [2, с.6].
Згідно з ініціативами Президента України, спрямованими на підвищення
рівня обслуговування населення у сфері адміністративних послуг, перед усіма
учасниками цього процесу поставлене завдання щодо забезпечення доступності
зазначених послуг для фізичних та юридичних осіб на всій території України.
В свою чергу УДППЗ «Укрпошта» успішно ці завдання реалізує.
Підприємство несе на собі відповідальність за належний рівень розвитку
пошти, забезпечення зростаючих потреб суспільства в сучасних якісних
послугах, дотримання високих стандартів роботи та захист національних
інтересів на міжнародній арені. УДППЗ «Укрпошта» задовольняє соціальні
потреби суспільства, пов’язані з безпосереднім спілкуванням, задовольняє
потреби органів державної влади, місцевого самоврядування, оборони та
бОтже, визначимо сутність терміну «послуга». Послуга – це діяльність, у
процесі виконання якої не створюється новий матеріально-уречевлений
продукт, але змінюється якість вже створеного. Результат такої діяльності
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споживається безпосередньо у момент її здійснення та є невіддільним від самої
діяльності.
Адміністративну послугу можна розглядати в двох аспектах:
а) як публічно-владну діяльність адміністративного органу спрямовану
на забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації прав фізичної або
юридичної особи, яка здійснюється за заявою цієї особи;
б) як результат публічно-владної діяльності адміністративного органу,
спрямованої на забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації
суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи, яка здійснювалась за заявою
особи [2, с.9].
Офіційне визначення «адміністративної послуги» наведено в Законі
України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року. Так
адміністративна послуга – це «результат здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної
особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків
такої особи відповідно до Закону» [4].
Практика надання адміністративних послуг в Україні свідчить про
гостроту проблеми відсутності альтернативних способів звернення до
адміністративних органів за адміністративними послугами. У більшості
випадків споживач мусить особисто і неодноразово відвідувати
адміністративний орган. На жаль, наше законодавство рідко дозволяє
відправлення запиту на послугу навіть «традиційною» поштою [2, с.13].
Однак зазначимо, що до кінця 2013 року у кожному регіоні України буде
впроваджено спрощений доступ до адміністративних послуг через пошту.
Так, адже за ініціативи та підтримки Віце-прем’єр-міністра України
Олександра Вілкула та керівництва УДППЗ «Укрпошта» в Дніпропетровській
області в пілотному режимі успішно стартував проект «Адміністративні
послуги: спрощений доступ через пошту». Метою данного проекту є захист
прав й інтересів громадян при зверненні до органів влади, а також створення
найбільш оптимальних умов доступу до адміністративних послуг.
Підвищуючи доступність та якість надання адміністративних та
соціальних послуг, Олександр Вілкул видав розпорядження про необхідність
запровадження зазначеного проекту в усіх 658 відділеннях поштового зв’язку
Дніпропетровської дирекції з квітня 2013 року. За всебічного сприяння голови
Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитра Колєснікова були окреслені
напрями взаємодії органів державної влади та поштового підприємства,
визначені етапи та строки реалізації проекту [5].
Крім Дніпропетровської області, такі пілотні проекти впроваджені ще у
п’яти областях, а саме: Львівській (6 відділень), Закарпатській (4), Сумській (1)
і Одеській (5).
В Одеській області підготовка до його впровадження тривала 2 місяці.
І першими відділеннями поштового зв’язку, в яких можна було скористатися
даною послугою, були відділення поштового зв’язку м. Одеса [6]. На
теперішній час в даному проекті задіяні більше 600 відділень поштового зв’язку
Одеської області.
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Запровадження зазначених проектів полегшуватиме взаємне спілкування
державних установ та населення. Це буде зручно для всіх мешканців області,
особливо селян. Їм не треба буде їздити в райцентри, тому що ту ж інформацію
можна одержати в сільських поштових відділеннях, що набагато зручніше та
надає можливість більшій кількості людей, не витрачаючи додаткових коштів
на дорогу, вільно одержувати адміністративні послуги. А це ще раз свідчить
про те, що це соціально значимий проект [6].
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
В условиях модернизации Российской экономики особую значимость
приобретают инновации, которые должны охватывать все сферы
жизнедеятельности человека от образования до бизнеса. По мнению
большинства ученых именно внедрение инноваций позволяет делать бизнес
наиболее конкурентоспособным и инвестиционно привлекательным,
обеспечивает рост и безопасность национальной экономики каждой страны.
Инновация в переводе с латинского (novation – изменение, обновление)
представляет собой какое-то новшество, которого не было раньше: новое
явление, открытие, изобретение, новый метод удовлетворения общественных
потребностей и другое.
Если обобщить эти определения, то под инновациями в экономике можно
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понимать новый или усовершенствованный продукт, практическая реализация
которого позволит получить экономический, социальный, экологический и
другие виды эффекта. По опыту большинства стран с развитой экономикой
внедрение инноваций позволяет:
 повышать конкурентоспособность производства, торговли и других видов
бизнеса;
 делать предприятия наиболее инвестиционно-привлекательными, что
особенно важно для большинства отраслей российской экономики;
 повысить имидж предприятия среди потребителей, партнеров,
кредиторов;
 сократить издержки обращения предприятия;
 расширять ассортимент, осваивать новые рынки сбыта, в том числе и
международные и др.
Таким образом, роль инноваций, как в экономике страны, так и
деятельности фирмы. Соответственно, актуальными сегодня становятся все
направления исследований, касающихся инновационного развития, и в первую
очередь инновационный потенциал.
В Российской экономике говорить об инновациях пока достаточно
сложно.
Это
доказывают
результаты
исследований,
проведенных
Всероссийским центром изучения общественного мнения (рис. 1).
Так, по результатам исследований, большая часть россиян (59%) не
знают, что является основной движущей силой в формировании
инновационного пространства, а 23% вообще об этом не думали. Оставшаяся
малочисленная группа отметила, что в качестве стимулирующего механизма
может выступать государство, бизнес и ученые. В этих же исследованиях
респонденты отмечают, что переход от сырьевой экономики к инновационному
развитию в первую очередь зависит от государства и чиновников (59%).
59%
60%
50%
40%
23%
30%

18%

20%
10%
0%
не знают

не думали

государство, бизнес,
ученые

Рис. 1. Распределение мнений респондентов в отношении формирования
инновационного пространства в России
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Такое мышление в отношении инноваций заставляет задуматься о том,
каковы же перспективы инновационного развития России и в первую очередь
как формируется инновационный потенциал. По скептическим прогнозам
многих ученых Россия до 2040 года не войдет в десятку стран – лидеров в
области инновационного развития таких как, Швеция, Норвегия, США, Япония
и др.
Особую актуальность сегодня приобретает вопрос внедрения инноваций в
сфере торговли. Торговля – это одна из отраслей народного хозяйства в которой
по средствам, купли продажи товаров и материального перераспределения
осуществляется доведения товаров от производителя до потребителя. На
сегодняшний день в России торговля позволяет формировать свыше 20% ВВП,
а в большинстве стран она вообще является индикатором и показателем уровня
жизни населения.
Так, например, в розничной торговле важным показателем ее развития
становится не только оборот, но наличие качественных торговых площадей на
тысячу жителей оцениваемого региона, наличие современных форматов,
современных методов и технологий обслуживания и др. С учетом высокого
уровня конкуренции в сфере обращения, именно торговля, должная являться
одним из крупнейших разработчиков, или хотя бы потребителем инноваций.
Инновации в торговле – это новые или усовершенствованные товары или
услуги, внедрение которых позволяет получить экономический, социальный и
другие виды эффекта. Применительно к сфере товарного обращения
экономическая и социальная значимость инноваций в торговле должна
выражаться в эффективной организации материального распределения, в
выборе более рациональных, высокотехнологичных способов доведения
товаров из сферы производства до конечного потребителя, а так же в
максимальном удовлетворении возрастающих потребностей общества в товарах
и услугах.
Говоря о современном состоянии инновационной активности торговых
предприятий в России, важно отметить, что большая часть инноваций – это
приобретенные инновации. Так, с приходом на российский рынок крупных
западных дистрибьюторов и ритейлеров в конце 90-х облик торговли
значительно поменялся. Появилось масса новых и неизвестных ранее
технологий, таких как сетевые модели управления бизнесом, которые впервые в
мире были предложены американской компанией Wal Mart в 40-е годы
прошлого века и совсем простые: категорийный менеджмент, мерчандайзинг,
private label, ряд технологических инноваций («умные тележки», электронные
ценники, виртуальные примерочные кабины), то есть все то, что было освоено
и внедрено в начале 90-х годов на западе.
Российские торговые компании большинство новых технологий стали
осваивать только в начале 21-го века, но многие из них до сих пор не
внедряются, особенно в регионах. Основными причинами являются
сравнительно высокая стоимость, неготовность большинства российских
потребителей пользовать нововведениями или просто не стремление и не
знание о возможности их внедрения.
78

В России к основным факторам, сдерживающим развитие инноваций, в
том числе и в торговле относят:
 недостаточное финансирование науки и НИОКР;
 низкий технологический уровень производства, слабо развитая
инфраструктура;
 непонимание большинства руководителей во власти и бизнесе значения
инноваций;
 образование, которое в России сегодня переживает серьезные
преобразования и слабо развитая научная инфраструктура;
 высокий уровень конкуренции во многих отраслях из-за чего основной
упор делается на капитализацию текущей деятельности;
 отсутствие государственной поддержки;
 многие считают, что коррупция служит серьезным сдерживающим
фактором и др.
Таким образом, мы привели только одну из методик оценки
инновационного потенциала торговых организации. Существует еще несколько
подобных, со схожей группировкой критериев и бальными системами оценки.
Для того чтобы реально оценить инновационный потенциал торговой
организации нужно глубоко понимать проблемы отрасли, увеличит и более
четко сгруппировать критерии оценки, подобрать огромное количество методик
для изучения тех или иных направлений торговой деятельности.
Изучая опыт инновационной политики крупных международных сетей,
можно отметить, что благодаря экспансии этих предприятий на российский
рынок, облик торговли за последние 15-20 лет значительно изменился. Однако,
до сих пор, для многих российских операторов приоритетным остается
возможность получения максимальной прибыли без существенных вложений, в
том числе в инновационную политику. С другой стороны, мировой опыт
показывает, что без применения инноваций, как в производственной, так и
торговой деятельности невозможно создавать конкурентоспособный продукт,
имеющую высокую степень наукоѐмкости.
Мартіянова М.П., к.е.н., доцент;
Ширіна Т.Г., студентка,
Харківський національний економічний університет
ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні ефективність підприємницької діяльності визначається рівнем
ефективності
використання
потенціалу
підприємства,
а
особливо
маркетингового потенціалу підприємства, оскільки сучасні умови
підприємництва визначають розуміння потреб споживача і забезпечення
високої якості продукції тa послуг як передумову успіху у конкурентній
боротьбі. Але, незважаючи на важливість та актуальність питання, дотепер
існує багато різних підходів до трактування поняття
маркетингового
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потенціалу, його місця в потенціалі підприємства, а також його складових або
факторів, що його формують. Таким чином, на основі різних підходів до
визначення сформувалися також і досить різні підходи до оцінки
маркетингового потенціалу підприємства, жоден з яких на сьогоднішній день
не дозволяє повно та об’єктивно оцінити маркетинговий потенціал
підприємства, що обумовлює актуальність досліджень в цьому напрямку.
Дослідженнями в галузі маркетингового потенціалу займаються як
вітчизняні так і зарубіжні вчені, такі як: Аткіна Н., Багреєв В., Баранчеев В.,
Божко В., Бурліцькa О., Воронкова А., Дей Д., Крaснокутськa Н., Мінетт С.,
О’Шонесси Дж., Олексюк А., Попов Є., Рєпіна І., Рожко Н., Сандей Є.,
Сосненко Л., Стрижов С., Федонін О. та ін. Ці наукові дослідження вже
створили певну теоретичну базу щодо методів оцінки маркетингового
потенціалу. Але аналіз цих наукових праць показав, що існуючі на сьогодні
методи оцінки не є досконалими і мають суттєві недоліки для їх використання у
підприємницькій діяльності.
За Кулібановою В. В. мaркетинговий потенціaл - невід’ємнa чaстинa
потенціaлу
підприємствa,
якa
зaбезпечує
його
постійну
конкурентоспроможність, економічну тa соціaльну зaтребувaність товaру нa
ринку зaвдяки проведенню ефективних мaркетингових зaходів в гaлузі
дослідження попиту, цінової, товaрної, розподільної тa збутової політики,
оргaнізaції стрaтегічного плaнувaння тa контролю зa поведінкою товaру,
конкурентів, споживaчів тa сaмого підприємствa нa ринку [1, c. 9].
Авторами роботи були розглянуті найпоширеніші методи оцінки
маркетингового потенціалу [2, с. 26-54]:
1.
Оцінкa мaркетингового потенціaлу підприємствa зa Поповим Є.В.
2.
Експрес-оцінкa мaркетингового потенціaлу зa Безфaмільною С.В. тa
Рожковим A.A.
3.
Комплекснa оцінкa мaркетингу нa підприємстві зa Пaтрушевою Е.
4.
Бaгaтофaкторнa модель оцінки ефективності мaркетингу нa
підприємстві розробленa Еменкa Сaндеєм.
Усі вищенaведені методи оцінки мaркетингового потенціaлу є нaйбільш
оптимaльними, aле не досконaлими. Бaгaто з них не мaють чіткої тa
детaлізовaної системи оцінок та повного переліку складових маркетингу, що
слід оцінювати задля отримання адекватної оцінки маркетингового потенціалу
підприємства. Тому авторами даної роботи була розроблена власна система
оцінювання маркетингового потенціалу, у якій оцінювані фактори були
розділені на зовнішні та внутрішні, які наведені у табл. 1.
Кожен фактор буде оцінюватись за наступними критеріальними
діапазонами:
< 1 – критично недопустимий рівень;
1 – 2 – дуже низький рівень;
2 – 4 – низький рівень;
4 – 6 – середній рівень;
6 – 8 – високий рівень;
8 – 10 – дуже високий рівень.
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Таблиця 1
Перелік факторів оцінки маркетингового потенціалу підприємства

Внутрішні

Назви груп факторів оцінки маркетингового
потенціалу
1
1. Потенціал ресурсного
забезпечення
маркетингової діяльності

2. Потенціал управління
маркетинговою діяльністю

3. Потенціал комплексу маркетингу

Зовнішні

4. Споживачі

5. Конкуренти

6. Постачальники

7. Система державного управління

Фактори оцінки маркетингового потенціалу
2
1.1. маркетинговий персонал (компетентність прaцівників, плaнувaння персонaлу,
системa мотивaції тa ефективність використaння персонaлу)
1.2. мaтеріaльні ресурси мaркетингу (склaдське господaрство, товaрні зaпaси,
торговельнa мережa, торговельне устaткувaння і технічне оснaщення відділу мaркетингу)
1.3. фінaнсові ресурси мaркетингу (нaявність бюджету мaркетингу, обсяги фінaнсувaння
мaркетингу, зaгaльний фінaнсовий стaн підприємствa й оцінкa використaння фінaнсів
підприємствa)
1.4. інформaційні ресурси мaркетингу (рівень автоматизації робочих місць, використaння
можливостей мережі інтернет, використaння бaзи дaних і прогрaм, використaння
системного підходу до інформaційного зaбезпечення)
1.5. інновaційні ресурси мaркетингу (нaявність кaдрів, нaявність устaткувaння,
оргaнізaційнa структурa, комунікaції)
1.6. чaсові ресурси мaркетингу (поведінковий чaсовий ресурс упрaвління, поведінковий
чaсовий ресурс торговельно-оперaтивного персонaлу, потенціaл робочого дня)
2.1. потенціал маркетингової інформаційної системи (системa внутрішньої звітності,
системa мaркетингових спостережень, системa підтримки прийняття рішень)
2.2. потенціaл упрaвління мaркетинговими дослідженнями (плaнувaння, оргaнізaція,
проведення, контроль, упрaвління дослідженнями мaркетингового середовищa)
2.3. потенціал маркетингового інструментарію (зaстосувaння методів сегментaції ринку,
вибір цільового ринку, вибір цільового сегментa, прогнозувaння сегментa, плaнувaння
сегментaції, розробкa зaходів позиціонувaння товaрів)
2.4. потенціал планування маркетингу (стрaтегічне плaнувaння, тaктичне плaнувaння,
оперaтивне плaнувaння)
2.5. потенціaл контролю мaркетингу (стрaтегічний і тaктичний контроль мaркетингу,
оперaтивний контроль прибутковості, контроль ефективності)
2.6. потенціaл упрaвління мaркетинговими ризикaми (плaнувaння, ідентифікaція, aнaліз
ризиків, реaгувaння нa ризики, моніторинг і контроль ризиків)
2.7. потенціал маркетингу організаційної структури (роль відділу маркетингу в
організаційній структурі, участь у прийнятті рішень, взаємозв’язки з іншими відділами
підприємства
3.1. потенціал товарної політики
3.2. потенціал збутової політики
3.3. потенціал політики просування
3.4. потенціал цінової політики
4.1. впливовість споживачів
4.2. лояльність споживачів по відношенню до продукту та підприємства
4.3. задоволеність споживачами продуктом
4.4. рівень та ефективність комунікацій між підприємством та споживачами
5.1. вага конкурентів на ринку
5.2. потенціал товарної політики
5.3. потенціал збутової політики
5.4. потенціал політики просування
5.5. потенціал цінової політики
6.1. потенціал товарної політики
6.2. потенціал збутової політики
6.3. потенціал політики просування
6.4. потенціал цінової політики
6.5. надійність постачальників
7.1. сприятливість внутрішньодержавного середовища
7.2. досконалість законодавчої бази
7.3. інвестиційний клімат
7.4. стабільність національної економіки

Таким чином, дана система оцінки дозволить більш комплексно та
виважено оцінити маркетинговий потенціал підприємства експертним методом
оцінки. Така система також дозволяє розширювати перелік факторів в
залежності від потреби, або навпаки звужувати. Однак слід зазначити, що більш
повної картини можна досягти при поєднанні декількох методів оцінки
маркетингового потенціалу підприємства, заснованих не тільки на експертних
оцінках.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
В сьогоднішніх умовах господарювання все більшої актуальності набуває
питання управління трудовим потенціалом підприємства. Така динаміка
пов’язана з тим, що трудовий потенціал на підприємстві являє собою його
найбільш динамічну складову, а тому сьогодні досягнення бажаного рівня
ефективності управління нею вимагає все більше зусиль.
Питаннями управління трудовим потенціалом займалося і замається
багато науковців, серед яких зокрема можна назвати Абесінову О.К.,
Васильченко В.С., Ганзу І.В., Грішнову О.А., Гриненко А.М., Гриньову В.М.,
Лизанець А.Г., Луцик Т.Р., Новікову М.М., Пономаренко В.С. та інші.
Метою дослідження є визначення особливостей управління трудовим
потенціалом через проведення порівняльної характеристики управління
трудовим потенціалом, управління персоналом та управління трудовими
ресурсами.
Не зважаючи на кількість вчених, які займаються вирішенням цього
питання, воно залишається відкритим та актуальним і на сьогоднішній день.
Першим кроком, на думку авторів, у вирішенні цього питання є чітке
визначення особливостей управління трудовим потенціалом підприємства у
порівнянні з управлінням персоналом та управлінням трудовими ресурсами. В
процесі розвитку економічної науки ці категорії виникали по черзі під впливом
умов, в яких доводилося вести господарську діяльність підприємствам.
Управління трудовим потенціалом в цьому переліку з’явилося останнім.
Кожна із категорій має свої відмінні риси, але часто на практиці їх
складно відокремити одну від одної. Це викликано багатьма причинами,
зокрема, відсутністю єдності серед науковців щодо визначення цих категорій.
Для визначення особливостей перелічених категорій, авторами прийнято
наступні їх визначення.
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Управління персоналом – свідома діяльність по забезпеченню позитивної
і запобіганню негативної взаємодії між людьми в середині підприємства,
застосоване до всіх сфер зайнятості [5, с. 189].
Управління трудовими ресурсами – це сукупність семи кадрових
функцій: набір, підготовка, розстановка, перепідготовка, професійнокваліфікаційне зростання кадрів, оплата та стимулювання праці [6, с. 320].
Управління трудовим потенціалом – це система взаємозалежних заходів,
що забезпечують направляючий, координуючий і стимулюючий вплив
менеджменту на працівників, і орієнтованих на інтенсивні фактори
використання робочої сили [4, с. 122].
Згідно наведених визначень можна зробити висновок, що вони досить
тісно переплітаються, але мають різні масштаби та особливості. Зокрема, під
час проведення порівняльного аналізу необхідно враховувати принципи
управління трудовим потенціалом, а саме [1, с. 7]:
 орієнтація на зовнішні умови;
 принцип існування стратегії;
 принцип зворотного зв’язку;
 принцип верховенства ієрархії управління над кадровими інтересами;
 принцип поєднання централізації стратегії і децентралізації функцій;
 принцип комплексності повноважень;
 принцип координації;
 принцип адаптивності планування ;
 принцип комплексного підходу до управління трудовим потенціалом;
 принцип співробітництва;
 принцип мотивації працівників;
 принцип цільової орієнтації;
 принцип єдності технології та організації праці;
 принцип активної взаємодії сторін.
Задля визначення особливостей управління трудовим потенціалом,
автором було проведено порівняльну характеристику всіх цих категорій, на
основі матеріалів робіт таких науковців, як: Абесінова О.К., Васильченко В. С.,
Ганза І.В., Грішнова О. А., Гриненко А. М., Гриньова В. М., Лизанець А.Г.,
Луцик Т.Р., Новікова М. М., Пономаренко В. С., [1-7]. Результати наведено в
табл. 1.
За результатами наведеними в табл. 1 можна зробити висновок, що
категорія управління трудовим потенціалом, являється найбільш масштабною
та в найбільшій мірі задовольняє вимоги сучасного ринкового середовища. При
цьому дана категорія являється найбільш складною, тому і реалізація її на
практиці вимагає більших зусиль зі сторони підприємства, але при цьому вона
дає змогу отримати довгострокові конкурентні переваги у випадку ефективної
реалізації.
Таким чином, розуміння всіх особливостей та відмінностей управління
трудовим потенціалом підприємства у порівнянні з іншими категоріями
дозволить більш чітко формулювати його задачі, обирати методи управління та
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формувати безпосередньо
підприємства.

модель

управління

трудовим

потенціалом

Таблиця 1
Порівняльна характеристика категорій «управління персоналом»,
«управління трудовими ресурсами» та «управління трудовим потенціалом»
Критерії

Управління
персоналом

Управління трудовими
ресурсами

Управління трудовим
потенціалом
на потреби організації в
ефективному
використанні трудового
потенціалу
реалізований,
нереалізований та
прогнозний потенціал
персоналу
служба управління
персоналом та
менеджери всіх рівнів

Орієнтація

на потреби самої
на потреби персоналу організації в робочій
силі

Об’єкт
управління

діючий кадровий
склад підприємства

Суб’єкт
управління

служба управління
персоналом

Стратегічна
політика
управління

пасивна, заснована на
активна стратегічна
традиційних моделях
політика управління
управління
людськими ресурсами
персоналом

Орієнтація
системи
кадрового
менеджменту

на колективні
цінності
підприємства

на індивідуальну роботу
з персоналом

Витрати

економія витрат на
відтворення робочої
сили. Орієнтація на
короткострокові
результати

довгострокові інвестиції
у людський капітал,
націлені на постійний
професійний ріст кадрів
та покращення умов
праці

Увага суб’єкта
управління
зосереджена на

рядових працівниках

управлінському апараті,
компетентності
менеджерів та
спеціалістів

Організаційна
культура

бюрократична та
соціальна
організаційна
культура з переважно
індивідуальною
відповідальністю
працівників за
виконану роботу

сильна адаптивна
організаційна культура,
адаптивна організаційна яка враховує інтереси
культура з атмосферою
всіх працівників
взаємної
підприємства та
відповідальності
підкреслює значимість
найманого працівника та результатів роботи
роботодавця
кожного працівника в
досягненні загальної цілі
підприємства

персонал з точки зору
наявних та нових
робочих місць на
підприємстві
служба управління
персоналом та лінійні
менеджери
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активна стратегічна
політика управління
трудовим потенціалом
на узгодженість
колективних та
індивідуальних
цінностей
довгострокові інвестиції
у людський капітал,
націлені на безперервний
розвиток трудового
потенціалу та
підвищення
ефективності його
управління та
використання
на всіх працівниках
підприємства в рівній
мірі

Результати дослідження даної роботи можуть лягти в основу більш
поглибленого вивчення питання управління трудовим потенціалом
підприємства, розробку напрямів вдосконалення процесу управління трудовим
потенціалом та підвищення ефективності його використання.
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«КОНФЕДЕРАЦІЯ» ЯК СПОСІБ ПОСИЛЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ВИРОБНИКІВ
Особливістю сучасного стану вітчизняної економіки є закриття локальних
виробників під натиском великих національних та міжнародних компаній або їх
поглинання цими ж «гігантами».
Особливістю сучасного стану вітчизняної економіки є закриття локальних
виробників під натиском великих національних та міжнародних компаній або їх
поглинання цими ж «гігантами». Це пов’язано з тим, що великі виробники
мають набагато більше ресурсів та можливостей для активного захоплення
ринку і «придушення» менших гравців. Як результат, це призводить до
поступової монополізації ринку та зменшення свободи вибору покупців.
Також варто зазначити, що досить часто локальні виробники виробляють
продукцію, яка має особливі якості та специфічні властивості, які більше ніхто
не пропонує і які, як правило, зникають з ринку після закриття або поглинання
такого локального виробника. А це в свою чергу негативно впливає на ситуацію
на ринку.
Для подолання негативної тенденції, що пов’язана із поступовим
зникненням або поглинанням локальних виробників, ми пропонуємо побудову
взаємодії таких виробників через систему «Конфедерація». Така система – це
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добровільні договірні об’єднання виробників будь-якого рівня задля
взаємовигідного обміну та взаємодопомоги з метою зниження операційних
витрат. «Конфедерація» передбачає утворення спільного координаційного
органу – центру управління. Центр управління утворюється з представників
усіх компаній, що вступили, а також будуть вступати в подальшому в
конкретну «Конфедерацію». Від кожної компанії обирається однакова кількість
таких представників. Всі представники рівні у своїх правах, голова центру
управління як такий не призначається. Даний координаційний орган
займатиметься вирішенням питань щодо спільної та скоординованої роботи.
Його регулярні засідання будуть проводитися раз на два тижні, а при потребі чи
при вимозі однієї з компаній і в будь-який час.
Основними завданнями центру управління є узгодження і забезпечення
скоординованої роботи, що призведе до утворення ефекту синергії, а отже і до
покращення показників роботи підприємств у майбутньому. До таких заходів
можна віднести cross-promotion, «перехресний продаж» у торгових точках
партнерів, надання вільних виробничих потужностей, взаємодопомога у
скрутних ситуаціях та багато інших питань.
«Конфедерація» базується на договірному об’єднанні різних виробників,
кожен із яких зберігає повну самостійність. Також система відкрита для
входження нових виробників у будь-який час, але за умов відсутності
заперечень із боку «засновників» системи. «Конфедерація» передбачає
побудову відносин на договірних основах, але за бажанням може бути введена і
процедура підписання договорів та укладання контрактів.
В межах своєї діяльності система забезпечує більш вигідний обмін
ресурсами (на основі товарного і нетоварного бартеру), взаємовикористання та
надання торгових і виробничих площ партнерам, проведення спільних
маркетингових кампаній, запровадження «взаємодоповнюючого» сервісу та
фінансова допомога у скрутних ситуаціях. Також одним із заходів може бути
створення спільної торгової марки та її активне просування на ринку.
Також дана система не передбачає чітких вимог щодо сфери діяльності та
географічного розташування підприємств, що дасть змогу усунути можливі
проблеми з антимонопольним комітетом, а також значно розширити географію
діяльності фірм.
При вирішенні першочергових завдань, які стояли на етапі об’єднання
«Конфедерація» може припинити діяльність, проте, на наш погляд, подальша
скоординована діяльність дасть змогу локальним виробникам і надалі
отримувати ефект від взаємодопомоги та співпраці та сприятиме утвердженню
їх позицій на ринку.
Схематично «конфедерацію» у загальному вигляді зображено на рис. 1.
Запровадження системи «Конфедерація» дає можливість локальним
виробникам значно підвищити конкурентоспроможність їх виробництв,
зменшити маркетингові витрати. Також головним чинником є те, що кожен із
виробників залишається самостійною юридичною особою, яка у будь який
момент може вийти із «Конфедерації», але завдяки підписаним договорам, це
не спричинить шкоди іншим учасникам. Збереження самостійності дає змогу
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подолати можливі зловживання та усуває бар’єр постійної недовіри та
підозрілості, що спричинює страх втратити свою частину, якщо б відбувалось
злиття.
Підприємство 1

Підприємство 2

Підприємство 3

Підприємство n

Підприємство 4

ЦЕНТР
УПРАВЛІННЯ

Вихідні рішення, дії:
Cross-promotion
«Перехресний продаж»
Вигідний обмін ресурсами
Спільні маркетингові кампанії
Спільні стратегічні і тактичні рішення
Рішення щодо проблем учасників
інше

Рис. 1. Загальна схема системи «Конфедерація» локальних виробників
На умовному прикладі продемонструємо позитивні результати від
утворення «Конфедерації».
На ринку діє 3 компанії: Т, В, Л. Компанія Т – займається розробкою
котлів дуже високої якості, але не має власних виробничих потужностей для їх
виробництва, а тому замовляє вироби у компаньйона і в зв’язку з відсутністю
власних торгових точок розповсюджує лише на рівні одного регіону. Компанія
В займається встановленням котлів, їх сервісним обслуговуванням і має власні
торгові точки у більшості регіонів, але їхні постачальники вимагають 15% від
прибутків із однієї партії. Компанія Л є виробником котлів, але внаслідок
низької конкурентоспроможності виробів та відсутності замовлень знаходиться
на грані банкрутства. При утворенні «Конфедерації» три компанії можуть
уклали наступні домовленості: Компанія Т замовляє виготовлення котлів у
підприємства Л, але за нижчою ціною ніж у попереднього компаньйона, а
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також надає їх для реалізації компанії В із умовою, наприклад, 10% від
прибутків із однієї партії. Зважаючи на об’єднані зусилля, більшість покупців
зверне увагу саме на товар компанії Т. В результаті, компанія Т зменшує
витрати на виготовлення продукції і отримує значні доходи за рахунок
збільшення обсягів продажу. Компанія В отримує в своє розпорядження котли,
які користуються значним попитом, а відповідно зростання доходів від продажу
та сервісних послуг даних котлів. Компанія Л відновлює свою діяльність і
отримує разом із плановим зростанням обсягів виробництва і продажу перші
прибутки, а відповідно і поступово нарощує свою конкурентну силу. В
результаті, отримуємо потужну систему, яка склалась із переваг окремих
підприємств. Завдяки синергізму долаються практично усі негативні моменти,
які притаманні кожному підприємству до утворення «Конфедерації».
Отже, система «Конфедерація» є однією із можливостей локальних
виробників України шляхом об’єднання зусиль використати сильні сторони
кожного підприємства та, відповідно, кожне підприємство посилює свої
конкурентні позиції на ринку.
Недбайло О.І.
магістрант
Національний авіаційний університет, м. Київ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
У сучасному світі франчайзинг є однією з найбільш успішних форм
ведення бізнесу.
Як показує світовий досвід, у створенні ефективних бізнес-структур в
сучасній економіці простежується дві основні тенденції: в середньому і
великому бізнесі – це реструктуризація – трансформація організаційних
структур в напрямку децентралізації з утворенням бізнес-одиниць з високим
ступенем автономності щодо прийняття управлінських рішень у сфері
поточних операцій; в малому бізнесі – це інтеграційні процеси з середнім і
великим бізнесом, що відкривають доступ малому бізнесу не тільки до більш
досконалих технологій, але і дають можливість роботи під відомою торговою
маркою [1].
Один з варіантів структурних перетворень, що поєднують в собі
одночасно обидві тенденції – створення франчайзингових мереж, що
об'єднують підприємства малого і великого чи середнього бізнесу,
орієнтованих на виробництво низько диференційованої продукції масового
попиту.
Метою роботи є дослідження зарубіжного досвіду та досвіду України в
області розвитку франчайзингу, виявлення проблем, що стримують його
розвиток в Україні та розробка рекомендацій, спрямованих на підтримку
широкого розповсюдження даної технології ведення бізнесу в Україні.
Франчайзинг в Україні розвивається з середини 1990- х років, проте
справжній бум почався в 2004 році. З тих пір кількість франчайзингових мереж
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щорічно збільшується в середньому на 30%. В даний час принципи
франчайзингу використовують близько 500 компаній в 90 галузях [2]. Як і в
багатьох інших країнах, найбільше франшиз представлено в роздрібній
торгівлі, на другому місці – громадське харчування, потім – сфера послуг і
виробництво [3]
В Україні в даний час функціонує близько 100 франчайзингових мереж,
що представляють франчайзерів Росії, Польщі, Голландії, Франції, США та
інших розвинених країн. При цьому більше 50 % всіх франчайзингових
договорів пов'язані з торгівлею нафтопродуктами за системою джоббінг («ТНКУкраїна», «ЛУКОЙЛ-Україна» і «Альянс-Україна» і з діяльністю класичних
ресторанів і закладів фаст-фуд (Ріzzа Chelentano, «Картопляна хата»,
«МакСмак», мережа ресторанів «Козирна карта»). Крім того, за схемою
франчайзингу працюють і представники роздрібної торгівлі [4, 5].
Поширення франчайзингу в Україні пов'язане з цілою низкою переваг
його використання як для франчайзі, так і для франчайзера. Так для
франчайзера – це:
- отримання додаткового доходу при мінімальних витратах шляхом
уступки прав на використання товарного знака, фірмового стилю, об'єктів
інтелектуальної власності та комерційної інформації;
- забезпечення гарантій отримання стабільного додаткового доходу у
вигляді періодичних платежів;
- просування на ринку товарів (послуг), товарного знаку і самої компанії
за рахунок франчайзі;
- збільшення ступеня контролю на ринку;
- здійснення територіального розділу ринку з метою обмеження
конкуренції між франчайзі без порушення норм антимонопольного
законодавства;
- розширення досвіду ведення бізнесу та вивчення ринку на основі
зворотного потоку інформації від франчайзі.
Для франчайзі – це:
- використання на законних підставах товарного знака чи торгової марки
відомої компанії;
- отримання доступу до детально розробленої технології ведення бізнесу,
що показала на практиці високий рівень ефективності;
- отримання постійної технічної, консультативної та фінансової
підтримки, як на етапі розвитку бізнесу, так і в процесі його функціонування;
- доступ до гарантованої системі поставок;
- збереження юридичної та економічної самостійності, а також
можливість самостійного прийняття управлінських рішень;
- значна економія коштів і часу на рекламі, навчанні, маркетингових
дослідженнях, розробці та реєстрації власного товарного знаку і торгової
марки, відпрацюванні технології ведення бізнесу, а також на ведення
переговорів і пошуку партнерів;
- придбання певного рівня захищеності від конкурентів на території дії
франчайзингової угоди;
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- спрощення доступу до кредитних ресурсів.
Таким чином, франчайзі отримує перевірену програму дій в процесі
входження в бізнес. Частка банкрутств в такій схемі ведення бізнесу значно
менше, ніж в інших партнерських схемах. За статистикою, з усіх новостворених
фірм у світі 85% припиняє свою діяльність протягом перших п'яти років. А з
тих, хто працює за франчайзинговою схемою – лише 14 %.
Однак розвиток франчайзингу в Україні стримується властивими даній
технології ведення бізнесу недоліками. Так для франчайзера – це:
- складності в розриві відносин з франчайзі, що не виконують умови
угоди. Як правило, франчайзинговий договір передбачає неможливість для
франчайзера одностороннього розірвання контракту з франчайзі;
- наявність певних проблем у контролі якості товарів, що надаються
франчайзі, що викликане його відносною незалежністю;
- негативний вплив неефективних франчайзі на імідж і ринкову репутацію
торгової марки;
- виплата платежів із запізненням або їх недоплата;
- надання неповних або фальсифікованих звітів;
- ймовірність розголошення комерційної таємниці.
Для франчайзі – це:
- неможливість швидкого розриву франчайзингового договору;
- можлива конкуренція з боку інших франчайзі і безпосередньо
франчайзера ( для невиключної франшизи);
- відсутність підтримки з боку франчайзера всупереч обумовленим в угоді
зобов'язаннями;
- залежність від фінансової стабільності франчайзера;
- ризик переоцінки позитивності іміджу та перспективності торгової
марки або товарного знака франчайзера та ін. [3].
Розвиток франчайзингу в Україні стримується недосконалістю системи
оподаткування, високими ставками по кредитах, недостатньо розвиненою у
сфері франчайзингу судовою практикою і правовою базою.
Так офіційно поняття « франчайзингу » в Україні не закріплено, хоча в
Цивільному і Господарському кодексах присутні норми, що стосуються
комерційної концесії. У Цивільному кодексі України є статті, написані на
шкоду франчайзерам. Наприклад, за чинним законодавством франчайзер несе
відповідальність за діяльність франчайзі. Солідарна відповідальність
передбачає корпоративне ведення бізнесу, тоді як франчайзі – це все-таки
незалежний підприємець.
Не задовольняє франчайзерів і вимога українського законодавства не
змінювати умови договору при його продовження. Дійсно, якщо ситуація на
ринку зміниться, то франчайзер змушений буде переукласти договір на шкоду
своїм власним інтересам. Крім того, компанія, що продає концесію, не має
права диктувати франчайзі свою цінову політику. Подібні законодавчі казуси
змушують франчайзерів і франчайзі бути особливо обережними у виборі
потенційних партнерів [6].
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Таким чином, українське законодавство про франчайзинг знаходиться в
стадії становлення. Недосконалість законодавства в Україні призводить до того,
що відомі західні фірми змушені шукати нові форми господарювання.
Наприклад, McDonald's - іноземне дочірнє підприємство, фірми з виробництва
спортивного одягу Addidas і Nike працюють як іноземні підприємства, фірми
Puma і Kelme здійснюють свою діяльність як спільні підприємства [4].
Висновки. Для підтримки розвитку франчайзингу в Україні необхідне
вдосконалення правової бази у напрямку підвищення захищеності як
франчайзера, так і франчайзі. Для визначення назріваючих проблем і прийняття
своєчасних рішень для їх ліквідації слід здійснювати детальний моніторинг
всієї франчайзингової мережі. Цю функцію, а також консультаційну, освітню та
інформаційну підтримку франчайзерів і франчайзі необхідно вбудувати в
систему регіональної підтримки малого та середнього бізнесу, посилити в цих
процесах вплив і роль Асоціації франчайзингу в Україні.
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Перевозова І.В.
к.е.н., доцент
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ
ДОВІРИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НГКУ
Пошуки альтернативних джерел енергії на даному етапі розвитку людства
не досягли бажаних результатів: нафта і газ залишаються основним
енергетичним знаряддям. Виробнича діяльність по добутку цих вуглеводнів в
світі по інерції продовжує розвиток на максимальне використання відомих
залежів існуючими способами та пошук нових технологічних форм відбору з
земляних надр мінеральних ресурсів (зокрема, добуток сланцевого газу).
Україна не є винятком.
Повільне зростання економіки України в порівнянні з іншими країнами
пострадянського простору свідчить про її надмірну залежність від ціни на
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енергоресурси. Саме паливні та енергетичні ресурси складають життєво
важливу основу існування економіки України та визначають перспективність
проведення в життя економічної, технічної, соціальної та екологічної політики
країни.
За даними Державної служби геології та надр України станом на
01.01.2013 р. Україна посідає п’яте місце у світі за обсягами газоспоживання
після США, Росії, Німеччини та Великобританії. Сучасний стан забезпеченості
країни нафтою і газом свідчить про їх наявний дефіцит: за різними джерелами
від 47 до 53% потреби задовольняється за рахунок імпорту, власний видобуток,
що покриває внутрішнє споживання країни становить нафти на 10 – 12 % і газу
– на 20 – 25 %.
Водночас, наша країна належить до числа тих держав світу, які мають
запаси паливно-енергетичних ресурсів всіх видів: нафта, природний газ,
вугілля, торф, уран та інші [1]. На Державному балансі запасів корисних
копалин України запаси та перспективні ресурси нафти, газоконденсату,
вільного та розчиненого газу обліковуються в обсязі понад 2,3 млрд. тонн
умовного палива (умовна одиниця запасів та ресурсів вуглеводнів), в тому
числі запаси промислових категорій – 1,4 млрд. тонн умовного палива[2].
Хоча нафтогазова промисловість зі своїм значним експортним
потенціалом і конкурентоспроможністю і є стимулятором для пожвавлення
реального сектора економіки країни, натомість інформація про сучасний стан
справ вітчизняних підприємств цієї галузі свідчить про доволі критичне
економічне становище. Проблеми з платоспроможністю протягом останніх
десяти років стосувалися низки підприємств, до прикладу ПрАТ
«Укрнафтогазбуд», ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова
компанія
«Укртатнафта»,
ДП
«Балаклеяпромгеофізика»,
ДП
«Полтавнафтогазгеологія» НАК «Надра України» та інші.
Обмеженість доступу до інформаційних джерел підприємств
нафтогазової галузі спричиняє подачу фіктивної інформації щодо їх діяльності
користувачам такої інформації та унеможливлює прийняття адекватних
управлінських рішень.
Окрім того, розвідка та видобуток нафти і газу на мілководному шельфі
та перехідних зонах справляють постійний інтерес іноземних нафтогазових
підприємств (Ente Nazionale Idrocarburi, Shell, Сhevron, Cadogan Petroleum, JKX
Oil & Gas та інш.) Ці та інші іноземні компанії, що мають наміри інвестувати
кошти в цей сектор економіки, окрім адекватності фіскальних вимог та
стабільності політичного фону, зацікавлені в достовірності та прозорості
інформації
щодо
діяльності
українських
фірм-партнерів.
Дієвим
інструментарієм підвищення довіри до такого роду інформації цих підприємств
будуть такі форми фінансово-господарського контролю, як зовнішній
фінансовий аудит та незалежна економічна експертиза. Саме застосування
незалежної економічної експертизи має на меті перешкоджати існуванню в
середовищі нафтогазового сектора України «корупційних схем, шахрайських
угод з вимиванням коштів бюджету», неефективного і нецільового
використання матеріально-технічних і енергетичних ресурсів [3], особливо в
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контексті можливості приєднання України до незалежного та добровільно
підтримуваного на міжнародному рівні стандарту розвитку прозорості у
видобувних галузях EITI [4].
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РОЗРАХУНОК НОРМАТИВІВ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДЛЯ
ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ
В України в даний час суб’єкти хазяйнування відчувають гостру потребу
в адекватному нормативному та методичному забезпеченні управління
фінансовим станом. Нормативи фінансових коефіцієнтів в більшості випадків
запозичені з досвіду інших країн, а тому використовуються при вирішенні
обмеженого кола завдань. Все це говорить про актуальність завдання побудови
системи нормативних значень фінансових коефіцієнтів для підприємств
України різних галузей.
У роботах великого кола дослідників у даній області відмічається
невідповідність реальному стану встановлених в Україні нормативних значень
фінансових коефіцієнтів. Цілий ряд публікацій вказують на те, що дана
проблема ще не знайшла свого адекватного рішення в практиці роботи
сучасних українських підприємств.
Обґрунтувати підходи до формування та актуалізації системи
нормативних значень фінансових показників для металургійних підприємств
України.
Для побудови системи нормативних значень фінансових показників для
металургійних підприємств Україні була сформована вибірка з одинадцяті
підприємств, які перелічено у табл. 1. Для відбору біли використані наступні
критерії: обсяг реалізованої продукції, наявність статистичної звітності в базі
даних звітності корпоратизованих підприємств.
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Таблиця 1
Перелік одиниць вибіркової сукупності підприємств
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Найменування підприємства
ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ВАТ «Запоріжсталь»
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського»
ПАТ «Єнакіївський металургійний завод»
ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»
ПАТ «Електрометалургійний завод" Дніпроспецсталь»
ім. О.М. Кузьміна»
ПАТ «ЄВРАЗ - Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського»
ПАТ «Запорізький завод феросплавів»
ПАТ «Артемівський завод з обробки кольорових металів»
ПАТ «Стахановський завод феросплавів»

Код
ЕГРПОУ
00191129
24432974
00191230
05393043
00191193
00186520
00186536
05393056
00186542
00195452
00186513

На підставі даних, наведених у [1, с. 182-187] були розраховані показники
ділової активності за всіма підприємствами за даним видом економічної
діяльності (в даному випадку по виду промислової діяльності - металургійне
виробництво та виробництво готових металевих виробів). Оскільки використані
дані в цілому по виду промислової діяльності, то отримані значення фінансових
коефіцієнтів носять середньогалузевої характер. Саме ця обставина є істотним
недоліком побудованої системи нормативних значень, проте і в такому вигляді
дана система, нехай і з дещо обмеженими можливостями, але цілком здатна
виконати роль дійсного нормативу фінансових коефіцієнтів, хоча б стосовно
підприємств, що працюють «гірше» середньогалузевих результатів. Крім того,
існуюча практика застосування нормативів саме для показників фінансової
активності припускає, або використання середньогалузевого значення, або
взагалі ніякі нормативи не мають логічно обґрунтованого сенсу. Тільки для
коефіцієнта оборотності активів нормальним є його постійне динамічне
збільшення. Результати розрахунків наведено у табл. 2.
На наступному етапі було зроблено розрахунок усіх представлених
коефіцієнтів для всіх підприємств, які були представлено у вибірці.
У табл. 3 представлена матриця нормованих значень показників
фінансової активності підприємств. Нормовані значення розраховувалися за
формулою:

Z ij 

xij  x j
x j  x j

де Zij – нормоване значення показника j для підприємства i;
xij – мінімальне значення показника j;
xij – максимальне значення показника j.
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(1)

Таблиця 2
Показники фінансової активності за підприємствами металургійного
виробництва та виробництва готових металевих виробів в Україні в 2011 році
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показник

Фактичне значення

Коефіцієнт оборотності активів
Коефіцієнт оборотності оборотних активів
Коефіцієнт оборотності запасів
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках (дебіторської
заборгованості)
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Коефіцієнт завантаженості активів
Коефіцієнт завантаженості активів в обороті
Коефіцієнт завантаженості власного капіталу
Період обороту активів
Період обороту дебіторської заборгованості (К1)
Період обороту запасів (К2)
Період обороту кредиторської заборгованості (К3)
Фінансовий цикл

1,267
2,237
10,336
0,662
2,347
2,541
0,789
0,447
1,511
284,1
153,4
34,8
141,7
329,9

Номер, проставлений замість найменування колонок в табл. 3 відповідає
номеру підприємства в табл. 1. Номер, проставленою в першій колонці і
відповідний найменуваннями рядків, означає номер показника фінансової
активності підприємства так, як це відображено по рядках табл. 2.
Таблиця 3
Матриця нормованих значень показників фінансової активності з
досліджуваних підприємствам металургійного виробництва та виробництва
готових металевих виробів у 2011 році в Україні
Середнє

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0,41 0,58 0,53 0,59 0,38 0,11 0,06 1,00 0,29 0,00 0,83 0,07

2

0,37 0,85 0,55 1,00 0,25 0,04 0,14 0,64 0,54 0,00 0,61 0,03

3

0,46 0,83 0,31 1,00 0,52 0,98 0,00 0,32 0,35 0,00 0,62 0,11

4

0,00 0,02 0,02 0,03 1,00 0,74 0,14 0,34 0,05 0,05 0,12 0,12

5

0,20 0,74 0,55 0,94 0,16 0,01 0,16 1,00 0,52 0,00 0,56 0,01

6

0,26 1,00 0,83 0,58 0,09 0,03 0,00 0,40 0,11 0,00 0,42 0,01

7

0,19 0,10 0,12 0,10 0,20 0,57 0,72 0,00 0,28 1,00 0,03 0,68

8

0,15 0,02 0,08 0,00 0,24 0,69 0,38 0,06 0,08 1,00 0,06 0,78

9

1,00 0,29 0,28 0,22 0,00 0,00 0,06 0,02 0,15 0,15 0,06 0,07

10

0,19 0,10 0,12 0,10 0,20 0,57 0,72 0,00 0,28 1,00 0,03 0,68

11

0,23 0,02 0,06 0,00 0,28 0,84 0,28 0,00 0,06 1,00 0,06 0,87

12

0,22 0,04 0,34 0,00 0,18 0,01 1,00 0,33 0,30 0,98 0,13 0,65

13

0,16 0,00 0,01 0,05 0,41 0,72 0,94 0,09 0,35 1,00 0,09 0,88

14

0,18 0,00 0,04 0,01 0,33 0,73 0,65 0,05 0,21 1,00 0,06 0,86
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На підставі матриці нормованих значень розраховані відстані від середніх
значень по підприємствах, вид діяльності яких - металургійного виробництва та
виробництва готових металевих виробів. За результатами розрахунків було
встановлено, що досліджувані підприємства за багатовимірної оцінкою
близькості до нормативних значень можуть бути ранжовані наступним чином
(у порядку зменшення близькості): ПАТ «Єнакіївський металургійний завод»;
ПАТ «Запорізький завод феросплавів»; ПАТ «Стахановський завод
феросплавів»; ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»; ПАТ «Дніпровський
металургійний комбінат ім. Дзержинського»; ПАТ «Електрометалургійний
завод «Дніпроспецсталь» ім. О.М. Кузьміна»; ПАТ «Артемівський завод з
обробки кольорових металів»; ПАТ «ЄВРАЗ - Дніпропетровський
металургійний завод ім. Петровського»; ВАТ «Запоріжсталь»; ПАТ
«Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»; ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг».
Аналогічним чином були досліджені показники фінансової стійкості
представленої групи підприємств. У результаті підприємства по багатовимірної
оцінці близькості до нормативних значень ранжовані наступним чином: ПАТ
«Єнакіївський металургійний завод»; ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»;
ПАТ «ЄВРАЗ - Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; ПАТ «Стахановський завод
феросплавів»;
ПАТ «Запорізький завод феросплавів»; ПАТ «Маріупольський
металургійний комбінат ім. Ілліча»; ПАТ «Електрометалургійний завод
«Дніпроспецсталь» ім. О.М. Кузьміна»; ВАТ «Запоріжсталь»; ПАТ
«Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського»; ПАТ
«Артемівський завод з обробки кольорових металів».
Дослідження показало можливість уточнення нормативних значень
фінансових коефіцієнтів і переходу від загальноекономічних і сильно
усереднених значень до тих, які відображають реальні умови функціонування
підприємств з урахуванням їх галузевої специфіки. Подальшим напрямком
досліджень слід вважати пошук вектора нормативних значень з орієнтацією не
на середні показники підприємств певного виду економічної або промислової
діяльності, а на вектор показників для кращих підприємств. Для цього важливо
дослідити залежність між значенням вектора фінансових показників і рівнем
ефективності функціонування підприємств. Крім того, важливим є і
розширення часових рамок досліджуваних показників.
Література
1. Діяльність суб’єктів господарювання: статистичний збірник за 2011 рік / За ред. І.М.
Жук. – К.: Держаналітінформ, 2012. – 445 с.

96

Прадун О.В.
студентка спеціальності «Облік і аудит»
Хмельницький національний університет
СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
В сучасних умовах господарювання нормування праці набуває великого
значення як засіб скорочення затрат живої праці, зниження собівартості
продукції, підвищення продуктивності праці. Саме нормування праці є
складовою частиною управління виробництвом і полягає у визначенні
необхідних витрат праці на виконання робіт (виготовлення продукції) як
окремими працівниками, так і колективами працівників та встановлення на цій
основі норм праці [1, с.34].
З точки зору мотивування продуктивності праці персоналу підприємств,
норма виконує одну з основних стимулюючих функцій. Вона сприяє
практичній реалізації мети мотивування продуктивності праці персоналу
підприємств, досягнення якої пов’язується із здобуттям певної винагороди. В
даному випадку норма виступає як основа ефективності трудової діяльності
персоналу підприємств [2, с.176].
Нормування праці на підприємствах виконує важливі функції, оскільки є
основою організації заробітної плати, тому що норми затрат робочого часу
одночасно стають і мірою винагороди за працю, маючи тісний зв’язок з
тарифною системою. Установлення норм праці має на меті гарантувати
відповідну продуктивність праці, а працівнику визначений рівень заробітної
плати. За виконання норм праці оцінюється трудова діяльність кожного
працівника й оплачується його праця. Саме норма встановлює необхідні
витрати та результати праці. Обґрунтування норм вимагає врахування
технічних і технологічних можливостей виробництва, особливостей
застосовуваних предметів праці, використання прогресивних форм, прийомів і
методів роботи, фізіологічно виправдану інтенсивність і нормальні безпечні
умови праці.
Норми праці завершують процес встановлення певної системи організації
праці і стають вихідним пунктом для її подальшого вдосконалення.
Світовий досвід засвідчує, що ефективна робота підприємств в ринковій
економіці можлива лише за умови високого рівня організації нормування праці.
Провідні країни, такі як США, Великобританія, Швеція, Японія, Італія та ін., не
лише не знижують вимоги до нормування праці, але і розширюють сферу його
застосування. Широко застосовуються методи мікроелементного аналізу і
нормування трудових процесів [1, с.35].
Головною метою нормування, встановлення міри праці в ринкових
умовах на кожному підприємстві є максимальне зменшення витрат
виробництва за рахунок щільного використання робочого часу, вивільнення
його від непродуктивних втрат.
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Нормування праці на підприємствах виконує важливі функції, оскільки є
основою організації заробітної плати, тому що норми витрат робочого часу
одночасно стають і мірою винагороди за працю, маючи тісний зв'язок із
тарифною системою. Установлення норм праці має на меті гарантувати
суспільству визначену продуктивність праці, а працівнику визначений рівень
заробітної плати. За виконання норм праці оцінюється трудова діяльність
кожного працівника й оплачується його праця.
Проблеми нормування праці в останні роки об'єктивно висунулися на
перший план й є одними з найважливіших елементів системи управління
персоналом організації. Пов'язано це з необхідністю підвищення ефективності
використання трудового потенціалу працівників, оптимізації їх чисельного й
професійного складу й своєчасним коректуванням вимог до персоналу,
виходячи з умов ринку [3, с.1].
Також до основних причин незадовільного стану нормування праці
належать:
 складний фінансовий стан підприємства;
 значний знос устаткування;
 недостатня увага керівництва до нормування праці;
 відсутність фахівців з організації нормування й оплати праці;
 послаблення уваги до складання календарних планів перегляду норм та
до нормування праці погодинників;
 недостатня забезпеченість нормами і нормативами [4].
Одним із напрямів покращення нормування праці є вибір найкращого
методу для підприємства. Основними методами нормування праці є:
аналітично-дослідницький метод установлення норм праці заснований на
вивченні витрат робочого часу шляхом спостережень і включає в себе:
безпосереднє вимірювання величин часу (хронометраж і фотографія робочого
дня) та фотографування методом моментальних спостережень;
Окрему категорію становить мікроелементне нормування, яке засновано
на визнанні того факту, що вся різноманітність дій робітника при виконанні
трудового процесу можна звести до обмеженого кола елементарних, простих
трудових рухів пальців, рук, корпусу, ніг робітника, зорових елементів. Ці
первинні елементи трудової операції отримали назву мікроелементи.
У порівнянні з аналітично-розрахунковим методом перевагою даного
методу являється те, що при розрахунку норм часу проектується найбільш
ефективна послідовність та склад рухів, трудових прийомів, які виконуються
робітником. Це особливо цінно при встановленні норм на знову проектовані
технологічні операції, які ще не функціонують. Крім того, норми, розраховані
за мікроелементними нормативами, мають велику ступінь достовірності.
Найбільше поширення мікроелементне нормування праці отримало в
США, Німеччині, Франції, Японії, Польщі та багатьох інших країнах. До того ж
на практиці застосовуються різноманітні системи, основною з яких являється
система МТМ.
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Удосконалення нормування й оплати праці передбачає розроблення
спеціальні програми по нормуванню праці, що базуються на системному
підході і передбачають заходи, спрямовані на комплекс заходів.
На кожному підприємстві програма повинна передбачати увесь комплекс
робіт з вивчення виробничого і трудового процесів, можливості їх
удосконалення, впровадження системи норм праці, визначає черговість їх
проведення. При цьому розраховуються витрати, необхідні для вирішення
поставлених завдань, складається кошторис. Оцінка ефективності
впроваджуваних систем нормування праці здійснюється шляхом зіставлення
отриманої від впровадження економії ресурсів з відповідними витратами.
Успішне впровадження програми припускає координуючу діяльність
центральної служби нормування у рамках усього підприємства. Це пов'язано із
зростаючою необхідністю зіставлення результатів досліджень в області
рішення трудових проблем, в т.ч. встановлення рівно напружених норм часу на
одні і ті ж види робіт (функцій) і створення єдиної нормативно-інформаційної
бази. Єдина основа дозволяє ефективніше вирішувати увесь комплекс
господарських, технічних і соціальних питань у рамках підприємства [5, с.291].
У розвинутих ринкових економіках нормування праці традиційно
розглядається в якості найважливішої складової ланки внутрівиробничого
управління, тісно пов'язаної із організацією та плануванням праці. Виходячи із
встановлених норм трудових витрат на різноманітні види операцій (функцій),
на зарубіжних підприємствах розраховуються наступні планові показники:
 трудомісткість виконання робіт;
 чисельність персоналу;
 обсяги і строки виконання виробничої програми;
 розмір заробітної плати і преміальних виплат працівників;
 додаткова потреба в персоналі у зв’язку із виробничою необхідністю.
Таким чином, в ринкових умовах господарювання точність і
обґрунтованість управлінських рішень все більше починає залежати від якості
використовуваних на всіх рівнях планування норм і нормативів з праці. Це
обумовлює підвищення вимог до стану і організації нормування праці на
кожному підприємстві, незалежно від організаційно-правової форми та виду
діяльності.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
На современном этапе развития маркетинговой среды резко обостряются
проблемы глобального, общечеловеческого характера. На деятельность
каждого отдельного предприятия и экономики в целом оказывают
существенное влияние разнообразные процессы, в том числе внедрение новых
информационных технологий. Информационные технологии являются главной
движущей силой происходящих сегодня революционных изменений в
экономических процессах. Одной из основных составляющих, развитие и
совершенствование которых в наибольшей степени определило и продолжает
способствовать применению информационных технологий для эффективной и
успешной предпринимательской деятельности, является появление и
повсеместное распространение глобальной компьютерной сети Интернет.
Интернет выступает как новый рынок, представляя систему принципиально
новых экономических отношений.
Интернет-технологии широко используются в самых различных сферах
деятельности современного общества. Они позволяют оптимизировать
разнообразные информационные процессы, а также моделировать и
прогнозировать развитие глобальных экономических процессов [1].
Использование интернет-технологий охватывает множество областей: от
формирования общей информационной среды внутри предприятия до
взаимодействия с субъектами рынка посредством Интернет среды. Благодаря
соединению в одну цепь поставщика, производителя и потребителя интернеттехнологии
выступают
эффективным
инструментом
ведения
предпринимательской деятельности, что подразумевает преобразование
посредством интернет-технологий основных бизнес-процессов предприятия. В
соответствии с этим, любая активность, в которой применяются возможности
глобальных информационных сетей в целях преобразования как внешних, так и
внутренних связей для получения прибыли является электронной или
онлайновой предпринимательской деятельностью. Составными частями
электронной предпринимательской деятельности являются: интранет, т. е.
внутренняя организация предприятия на базе единой информационной сети и
экстранет, т. е. сфера взаимодействия с клиентами, поставщиками и партнера
через Интернет. Важнейшим элементом онлайновой предпринимательской
деятельности является электронная коммерция – любые формы деловой сделки,
которые проводятся с помощью информационных сетей. Совокупность
факторов, оказывающих воздействие на предприятие, которое внедряет
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интернет-технологии в свою деятельность, представляет собой среду
Интернета. Характерным набором факторов сети Интернет являются:
аудитория и ее характеристики; инфраструктура среды; уровень возможности
осуществления трансакций; уровень развития телекоммуникационной
инфраструктуры; уровень развития правовой базы функционирования
предпринимательской деятельности в Интернете [2, 3].
Использование интернет-технологий является элементом, внедренным в
более сложные производственные и социальные процессы. Поэтому зачастую
интернет-технологии выступают в качестве компонентов соответствующих
производственных и социальных технологий.
Для современного этапа развития маркетинговой среды роль интернеттехнологий является стратегически важной, а значение этих технологий в
ближайшем будущем будет быстро возрастать. Именно этим технологиям
принадлежит сегодня определяющая роль в области технологического развития
маркетинга.
Еще одной не менее важной составляющей интернет-технологий является
создание аппаратных и программных комплексов, обеспечивающих
автоматизацию процессов производства предприятия, что занимает все большее
место на современном этапе развития деятельности предприятия.
Автоматизация и оптимизация информационных процессов путем внедрения
интернет-технологий
ведет
к
повышению
эффективности
и
производительности труда работников, увеличению качества информационной
продукции и услуг, повышению сервиса и обслуживания пользователей. При
этом объектами и результатами труда становятся в основном не материальные
ценности, а значения и информация. Эта составляющая является областью
информатизации, механизмом и технологией, эффективным средством
обработки, хранения, поиска и предоставлении информации потребителю [4].
Интернет-технологии сегодня играют исключительно важную роль в
обеспечении информационного взаимодействия между людьми, а также в
системах
подготовки
и
распространения
массовой
информации.
Распространение информации о товаре или услуге, предоставления
информационного продукта посредством интернет-технологий – процесс
наиболее эффективный. Однако, чем больше информатизирован продукт, товар
или услуга или больше знаний вложено в него, тем качественнее и дороже сам
продукт.
Интернет-технологии позволяют активизировать и эффективно
использовать информационные ресурсы общества, которые сегодня являются
наиболее важным стратегическим фактором развития. Опыт показывает, что
активизация, распространение и эффективное использование информационных
ресурсов позволяет получить существенную экономию других видов ресурсов сырья, энергии, полезных ископаемых, материалов и оборудования, людских
ресурсов, социального времени. Стоит отметить, что эти и другие ресурсы по
сравнению с информационными продуктами с каждым днем теряют свою
стоимость [5].
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Интернет-технологии занимают сегодня центральное место в процессе
интеллектуализации общества и экономики. Использование интернеттехнологий становится базовой структурой на любом экономическом уровне,
позволяющее постоянно повышать уровень квалификации и профессиональной
переподготовки имеющихся кадров.
Информационные технологии играют в настоящее время ключевую роль
также и в процессах получения и накопления новых знаний. Большинство из
этих знаний выступает как экономическое благо, использование которого
повышает эффективность экономических процессов, происходящих как в
рамках отдельного предприятия, так и на территории всего земного шара [2].
На современном этапе развития маркетинговой среды использование
интернет-технологий может оказать существенное влияние на решение
основных
экономических
проблем
на
разных
этапах
ведения
предпринимательской деятельности. Как показывает мировой опыт, для
экономики страны внедрение таких технологий позволит эффективно
развиваться.
Любая степень интеграции интернет-технологий в деятельность
предприятия дает возможность повысить эффективность коммуникаций, как во
внутреннем пространстве предприятия, так и относительно внешней среды. В
последнее время все большее количество предприятий начинают активно
использовать интернет-технологии в своей деятельности. Ввиду отсутствия
стандартных методик и необходимого опыта ведения предпринимательской
деятельности в сети Интернет, существует необходимость разработки наиболее
эффективной модели интеграции для предприятий. Также существует целый
ряд проблем теоретического осмысления сущности интернет-технологий,
которые требуют дальнейшего изучения и разработки основ.
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ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ
АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Серед чинників, які визначають місце хлібозаводів на ринку, одним з
основних є асортимент продукції. Вгадати найбільш ефективний товарний
асортимент вкрай важливо для виробника та мережі дистриб’юторів. Збіднений
вибір продукції спричиняє втрату частини ринку, занадто широкий –
конкуренцію між торговими марками [1].
Ефективне управління асортиментною політикою промислового
підприємства передбачає використання відповідних методів формування
продуктового асортименту, застосування яких дасть змогу прийняти ефективні
управлінські рішення щодо якісної і кількісної структури асортименту, частоти
оновлення та інших аспектів забезпечення високого рівня його
конкурентоспроможності. Тому однією із актуальних проблем в управлінні
підприємством є використання методів формування асортименту продукції, що
є оптимальними у сучасних умовах господарювання.
Теоретичні і методичні питання формування асортиментної політики
розглядалися у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених: І.Ансоффа,
Д. Боумена, А. Вайсмана, Є. Голубкова, А. Градова, П. Завьялова, Є. Короткова,
Ф. Котлера, В. Маркової, Н. Моїсєєвой, Г. Немченко тощо. Проте подальшого
вирішення потребує проблема щодо оптимізації товарного асортименту у
взаємозв’язку з основними показниками економічної діяльності підприємства.
Це становить мета нашого дослідження.
Однією з найважливіших проблем, яка стоїть перед підприємствами, є
визначення такого асортименту продукції, який одночасно задовольнятиме
попит покупців і приноситиме максимальний обсяг прибутку за наявних
матеріальних, людських та фінансових ресурсів. Ефективність управління
асортиментом продукції, безперечно, впливає як на фінансовий стан
підприємства, так і на його маркетингові позиції.
Можна виділити такі проблеми управління асортиментом:
 потреби покупців швидко змінюються, тому підприємство вимушене
постійно оновлювати свій асортимент, що підвищує вимоги до технікотехнологічної бази;
 на підприємствах не налагоджена система управління асортиментом
через складність прогнозування зміни попиту споживачів і відсутність
методик оптимізації асортименту;
 відсутні чіткі критерії та інструменти формування оптимального
асортименту промислових підприємств;
 жорстка конкуренція призводить до того, що нова продукція не встигає
окупити інвестиції в її виробництво та просування [2].
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Варто відмітити, що завдання управління асортиментом лежить на
перетині техніко-економічного (виробничого) та маркетингового (ринкового)
аналізу. У свою чергу, сукупність техніко-економічних та маркетингових
методів аналізу відповідно визначають внутрішні та зовнішні фактори
формування асортименту промислового підприємства. Результатом технікоекономічного аналізу є оцінювання рівня матеріально-технічної, технологічної,
організаційної та фінансово-економічної можливості та доцільності
виробництва продукції за певний період часу. Маркетинговий аналіз (зовнішні
фактори) дозволяє зрозуміти, наскільки та або інша позиція перспективна з
погляду ринку, який попит на неї очікується, його динаміка.
Більш глибокі дослідження оптимізації товарного асортименту було
проведено для ТОВ «Миколаївський хлібозавод №1» міста Миколаєва
Миколаївської області. На базі вибіркових даних за 2006-2012 рр. нами
здійснено кореляційно-регресійний аналіз залежності основних економічних
показників, а саме – обсягу товарної продукції, прибутку та рівня
рентабельності, від зміни кількості товарних одиниць у товарному асортименті
хлібозаводу.
У ТОВ «Миколаївський хлібозавод №1» між обсягом товарної продукції
та збільшенням кількості товарних одиниць існує лінійна прямо пропорційна
залежність, яка описується наступною формулою:
(1)
y1  842,49 x  6164,9 ,
де у1 – обсяг товарної продукції, т;
х – кількість товарних одиниць в асортименті підприємства.
Коефіцієнт апроксимації показує щільний зв'язок: R² = 0,9155.
При аналізі впливу кількості товарних одиниць в асортименті
підприємства на його прибуток спостерігаємо аналогічну тенденцію. Між цими
показниками також існує кореляційний зв'язок, досить високої щільності R² =
0,8757, але він має нелінійний поліноміальний зв'язок другого ступеня:
y 2  48,981x 2  4637,1x  86736 ,
(2)
де у2 – прибуток від реалізації продукції, тис.грн;
х – кількість товарних одиниць в асортименті підприємства.
Це означає, що до певного визначеного (граничного) рівня зростання
асортименту прибуток підприємства збільшується, а потім починає
зменшуватись. Оптимальний асортимент, за якого прибуток не буде
зменшуватись у ТОВ «Миколаївський хлібозавод №1», становить 47-48
одиниць продукції.
Кореляційна залежність рівня рентабельності виробництва та зміни
асортименту має також лінійний зв'язок, але обернено пропорційний, з
найвищим рівнем щільності. Графічно він представлений на рис.1. Це свідчить
про те, що оптимальним асортиментом, за якого рентабельність спостерігається
найвища, буде асортимент у розмірі 55 товарних одиниць.
Планування оптимального асортименту продукції є актуальним, складним
та багатоваріантним завданням. Сьогодні необхідно враховувати не лише
внутрішні обмеження (матеріальні, трудові, фінансові ресурси), але й фактори
зовнішнього середовища (дії конкурентів, споживачів, постачальників).
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Рис. 1. Нелінійна кореляційна залежність між рівнем рентабельності
виробництва та асортиментом продукції ТОВ «Миколаївський хлібозавод №1»
Таким чином, за таких умовах необхідно розробити відповідні критерії та
інструменти формування оптимального асортименту, які б дозволили приймати
оперативні та вірні рішення стосовно структури та масштабу випуску
продукції.
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У системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
найбільш значущим елементом є управління поточними витратами. Це
зумовлено тим, що процес управління поточними витратами не зводиться лише
до зниження витрат, а поширюється на всі елементи управління. Забезпечення
ефективного управління поточними витратами особливо важливе в умовах
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інфляції, оскільки дані про теперішні витрати постійно потрібно звіряти з
даними про майбутні витрати [3].
Побудову та вдосконалення системи управління витратами на
підприємствах пропонується здійснювати шляхом:
- виділення основних понять і процедур, системи управління витратами;
- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на
підприємстві;
- формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей
галузі та підприємства;
- побудови інформаційної системи;
- адаптації документообігу до обраної інформаційної системи;
- розподілу відповідальності за формування витрат та створення
механізму мотивації і стимулювання їх зниження. [2]
Планування витрат передбачає такі дії:
- складання класифікації витрат;
- визначення норм витрат ресурсів, виходячи із запланованого обсягу
випуску продукції та необхідності підтримки оптимального режиму роботи
технологічного обладнання;
- розрахунок вартості витрат на основі даних про заплановані витрати
ресурсів та існуючі ціни на них;
- визначення умов, за яких можлива економія ресурсів або допустима їх
перевитрата порівняно з нормами;
- розробка програми ресурсозбереження;
- складання плану-кошторису на витратному горизонті планування [2].
Основними принципами управління витратами є:
− застосування системного підходу до управління витратами;
− взаємозв’язок окремих елементів підсистем із завданнями системи
загалом;
− відповідність системи обліку завданням управління витратами;
− аналізі виявлення альтернативних шляхів досягнення мети;
− повнота і аналітичність інформації щодо рівня витрат;
− застосування ефективних методів зниження витрат;
− стимулювання і мотивація працівників до зниження витрат;
− оцінка і контроль результатів діяльності підрозділів;
− забезпечення та реалізація останніх досягнень економіки, математики та
практики для подальшого удосконалення. [4]
Управління витратами підприємства є складовою управління
підприємства загалом, і тому існує необхідність детального вивчення та
вдосконалення саме формування рівня витрат, доходів і прибутків. Управління
витратами полягає у цілеспрямованому впливі на витрати для зміни їхнього
складу, структури або поведінки у зв’язку зі зміною умов виробничогосподарської діяльності підприємства. Для детального дослідження та аналізу
впливу різних чинників на витрати необхідне створення уніфікованої системи
управління витратами, яка забезпечить успішне функціонування підприємства
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як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках,
конкурентоспроможної продукції та наявність прибутку.

виробництво
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Поточні витрати
відіграють важливу роль в економіці будь-якого
суспільства, а також охоплюють усі сторони життя людей,
усі стадії
суспільного виробництва, формують систему кругообігу доходів та продуктів
суспільства.
З одного боку, зменшення витрат підвищує економічну ефективність
діяльності підприємства, але з іншого – може призвести до погіршення якості
пропонованих послуг, що викликає зниження конкурентоспроможності. Саме
тому є необхідність правильно створювати механізм управління поточними
витратами підприємства.
Дослідження механізму управління поточними витратами підприємств
висвітлені в наукових працях багатьох вітчизняних і зарубіжних ученихекономістів, таких як: О.М. Азарян, Л.В. Балабанова, В.Т. Жигалов, З.А.
Капелюк, А.А. Мазаракі, Л.О. Омелянович, К.А. Раїцький, А.А. Садєков, І.В.
Сергєєва, Л.А. Сипко, Л.В. Фролова, К. Друрі, Б. Нідлза, Г. Сігел, Ч. Хорнгрен і
ін.
Поточні витрати – витрати, що визначаються в період їх здійснення та
відображаються в обліку за рахунками витрат [3].
Управління поточними витратами – це процес цілеспрямованого
формування витрат щодо їх видів, місць і носіїв за постійного контролю рівня
витрат і стимулювання їх зниження. Воно є важливою функцією економічного
механізму будь-якого підприємства [3].
Однією з основних складових процесу управління є його механізм, який
необхідно розглядати як найбільш активну частину системи управління
витратами. Механізм управління включає: мету управління, чинники
107

управління (елементи управління і їхні зв'язки, на які впливають для
досягнення поставленої мети), методи впливу на дані чинники управління,
ресурси управління - матеріальні і фінансові ресурси, соціальний і
організаційний потенціали, при використанні яких реалізується управління та
забезпечується досягнення поставленої мети.
Механізм створення системи
управління поточними витратами підприємства, повинен включати сфери
горизонтального та вертикального управління та організаційно-економічні
процедури, що здійснюються в три етапи:
1) аналіз існуючих інформаційних потоків щодо здійснення поточних
витрат і аналіз витрат попередніх періодів;
2) формування інформаційної і нормативної баз управління поточними
витратами та механізму контролінгу за споживанням ресурсів підприємства;
3) створення механізму аналітичного забезпечення прийняття
управлінських рішень щодо витрат і управління фінансуванням поточних
витрат [1].
Механізми управління витратами передбачають застосування певних
методів та інструментів, за допомогою яких вивчають витрати, досліджують
їхню поведінку, щоб управляти ними. Вибір методів полягає у застосуванні
різноманітних способів і прийомів, за допомогою яких можна вивчити та
отримати точну інформацію про витрати і на її підставі прийняти правильні
управлінські рішення. Прийняття управлінських рішень впливає на величину
фінансового результату підприємства, і тому завершальним етапом є оцінка
прийнятого рішення на відповідність поставленим завданням. Якщо результат
оцінки свідчить, що реалізація певних рішень і заходів має недоцільний і
невигідний характер, виникає необхідність вибору іншого методу аналізу, який
забезпечить вигоду та окупність витрат підприємства [2].
Механізм системи управління витратами націлений на постійний пошук і
виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, облік
та аналіз витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження
витрат з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності
підприємства.
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ПОТОЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
Поточне фінансове планування є важливою підсистемою фінансового
планування на підприємстві торгівлі, яке відповідає тактичному рівню
управління і спрямоване на забезпечення реалізації стратегії діяльності і
досягнення підприємством стратегічних параметрів фінансового стану.
Узагальнення, систематизація та розвиток напрацювань з проблематики
організації поточного фінансового планування [1-7], дозволили нам виокремити
його наступні сутнісні характеристики (рис. 1).
Інструмент
поточного управління
фінансами
Ґрунтується на
стратегічному
фінансовому плані і
конкретизує його
показники

Підсистема
фінансового
планування
Поточне
фінансове
планування

Полягає у оптимізації
формування і
використання
фінансових ресурсів

Узагальнює та інтегрує
поточні плани за усіма
видами та напрямами
діяльності

Ґрунтується на
процесі постійного
вдосконалення бізнеспроцесів

Рис. 1. Система сутнісних характеристик поточного фінансового планування
Таким чином, поточне фінансове планування – підсистема фінансового
планування, що ґрунтується на стратегічному фінансовому плані і процесі
постійного вдосконалення бізнес-процесів, яка забезпечує інтеграцію поточних
планів за усіма видами і напрямами діяльності, конкретизацію стратегічних
планових фінансових показників, оптимізацію формування і використання
фінансових ресурсів і забезпечує, таким чином, процес поточного управління
фінансами на підприємстві торгівлі.
Виходячи із змісту поточного фінансового планування та задач, які в
цілому розв’язує система фінансового планування на підприємстві, можна
виокремити наступні види робіт, що здійснюються в межах цієї підсистеми
планування, а саме:
1. Обґрунтування обсягів, джерел та структури доходів підприємства;
2. Визначення планового обсягу та структури витрат підприємства;
3. Обґрунтування обсягу прибутку та напрямів його використання;
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Обґрунтування обсягу та структури активів в розрізі їх окремих видів;
Визначення обсягу та структури капіталу в розрізі його окремих видів;
Обґрунтування вартості капіталу, що залучається в плановому періоді;
Обґрунтування обсягу та структури позитивного грошового потоку за
видами діяльності;
8. Обґрунтування обсягу та структури від’ємного грошового потоку за
видами діяльності;
9. Визначення обсягу чистого грошового потоку;
10. Обґрунтування показників результативності бізнес-процесів;
11. Прогнозування
ризиків
та
обґрунтування
заходів
щодо
усунення/попередження їх негативних наслідків.
Таким чином, в процесі поточного фінансового планування, стратегічний
фінансовий план, який розробляється на основі інтеграції концепцій
економічно доданої цінності та збалансованої системи показників одержує
конкретизацію та деталізацію в системі поточних планових фінансових
показників (табл. 1).
Таблиця 1
Система планових поточних фінансових показників в розрізі перспектив
фінансової складової
4.
5.
6.
7.

Перспектива

Фінансові ресурси















Активи





Конфігурація (пропорції)
ресурсів





Компетенції




Показники
Обсяг чистого грошового потоку;
Обсяг доходів;
Обсяг витрат;
Обсяг чистого прибутку;
Обсяг амортизації;
Обсяг власних фінансових ресурсів, що залучаються із
зовнішніх джерел;
Обсяг власного капіталу;
Обсяг банківських кредитів;
Обсяг емісії облігацій;
Обсяг товарних кредитів;
Загальний обсяг позикового капіталу;
Обсяг необоротних активів;
Обсяг оборотних активів в розрізі окремих видів (запаси,
поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти)
Обсяг інвестиційних витрат;
Рентабельність активів.
Структура капіталу;
Структура активів;
Рівень платоспроможності (к-т загальної ліквідності, к-т
абсолютної ліквідності);
Довжина операційного циклу;
Довжина фінансового циклу;
Коефіцієнт ліквідності грошових потоків;
Рівень ризиків.
Коефіцієнт виконання заходів щодо вдосконалення бізнеспроцесів;
Рентабельність бізнес-процесів;
Витратомісткість бізнес-процесів.
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РОЛЬ РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН
Особливої актуальності в сучасних умовах глобалізації економіки,
входження України у Світову організацію торгівлі набувають проблеми ринку
праці. Ринок праці, як елемент економічної системи, формується у специфічних
умовах розвитку цієї системи, приносячи в неї свій вплив і проблеми,
характерні для цього ринку, які суттєво відрізняються від інших умовами та
особливостями формування, функціонування і розвитку.
Серед цих проблем значне місце посідають проблеми безробіття,
соціального захисту, зайнятості населення, трудові відносини, формування
ринку праці та розробка адекватного сучасним умовам розвитку ринку
економіки, механізму його регулювання.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних підходів до визначення
ролі ринку праці в системі соціально-економічних відносин та його
взаємозв’язків з іншими видами ринків, що формують ринкову економіку.
Побудова сучасних соціально-економічних відносин в Україні базується
на відновленні товарно-грошових відносин на основі капіталістичного способу
виробництва. Воно характеризується не лише відтворенням основоположних
засад капіталістичного суспільства – ринкових відносин, але й їх сучасним
рівнем, обумовлених глобалізацією світової економіки, високим рівнем
інформаційних процесів, деяким зменшенням ролі держави в регулюванні
економічних відносин,
підвищенням ролі наддержавних утворень у вирішенні економічних і
соціальних проблем. Виникнення і функціонування транснаціональних
виробничо-фінансових
утворень,
їх
непідпорядкованість
і
непідконтрольованість національним структурам управління зумовило
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необхідність вирішення багатьох соціально-економічних проблем суспільства
за допомогою загальнообов’язкових і регулюючих документів наддержавних
утворень (ООН, ЄС, МОТ та ін.) [2].
Характерним є те, що в сфері розвитку технологій наша країна не
поступалася іншим країнам: наука і технологія розвивались швидкими темпами
і досягли високого рівня, як і в індустріально розвинутих капіталістичних
країнах. За деякими напрямками вони були деформовані внаслідок ідеологічних
догм, які домінували в соціалістичному суспільстві. Це відноситься,
насамперед, до розвитку інформаційних технологій, генетичної науки, деяких
видів машино- і приладобудування, побутової техніки.
Що стосується економічних відносин взагалі та їх складової – відносин на
ринку праці, його формування, зайнятості, оплати праці, механізмів
регулювання ринку праці і всіх процесів з його функціонуванням, то майже всі
фактори об’єктивного впливу економіки на ці процеси були виключені
системою соціально-економічних відносин. Об’єктивна оцінка кількісного та
якісного складу працюючих знаходила відображення тільки в статистичних
даних, які були знівельовані плановим фондом заробітної плати [1].
На сьогоднішній день в Україні діє змішана система економічносоціальних відносин: залишились підприємства державної власності, почали
працювати підприємства інших форм власності (акціонерні товариства,
колективні, приватні) з відповідною законодавчою базою. З’явилась ринкова
інфраструктура: страхові компанії, фондові біржі, комерційні банки та ін.
Попри появу нових видів підприємств та організацій різних форм власності,
відносини між роботодавцями й працівниками залишаються невизначеними.
Як свідчать результати аналізу, перехідний період вплинув і на соціальну
сферу країни: охорону здоров’я, соціальний захист, працевлаштування та ін.
Поряд з державним забезпеченням соціальних потреб громадян з’явилися
приватні послуги: платні медичні послуги, платне навчання, платні послуги
нотаріальних та інших установ і окремих осіб.
У досить великих масштабах почали розвиватися такі негативні явища як
тіньова економіка, неформальна зайнятість, праця без оформлення трудового
стажу, шахрайство у великих розмірах, в які втягнуті навіть окремі структури
державного управління і політики, рейдерство і ін. [7].
Тобто зміни в соціально-економічних відносинах відбуваються в умовах
значного впливу відносин, які залишились від попереднього соціальноекономічного устрою і не мають у сучасних умовах достатніх адекватних
механізмів економічного, соціального і правового забезпечення.
Усе це ускладнює як процес формування ринкової економіки,
об’єктивність, прозорість взаємовідносин, так і механізми її регулювання.
Формування системи ринкової економіки в Україні, в тому числі й ринку
праці, є достатньо проблематичним. У зв’язку з цим доцільно розглянути
ринкову економіку як систему окремих ринків з їх кругообігом і взаємодією. У
ринкових умовах економіку країни можна уявити як систему ринків, серед яких
функціонує і ринок праці, а систему економічних відносин – як економічні
відносини між окремими ринками і всередині кожного з них.
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До блоку, який формує переважно економічні відносини з ринком праці,
відносяться ринок капіталів, ринок товарів і послуг, ринок сировини та
матеріалів. До блоку, який формує переважно соціальні відносини з ринком
праці, відносяться ринок освітніх послуг, ринок наукових послуг, ринок
духовних благ, ринок житла, ринок побутових та інших соціальних послуг.
Деякі автори розглядають ринок капіталів як основний в системі ринків,
оскільки він уособлює в собі всі товарні ринки у грошовій формі. Зміна
відсотків у сфері капіталів може призвести до зміни поведінки підприємств,
спрямовуючи їх основний інтерес у бік фінансової діяльності чи у виробництво,
що означає розвиток або падіння виробництва. Ця діяльність може призвести
до насичення або дефіциту товарів і, звичайно, спонукає діяльність на ринку
капіталів у зворотному напрямі [6].
З проведеного дослідження ми можемо
зробити висновок, що
особливістю становлення сучасної для України системи соціальноекономічних відносин є історично короткий відрізок часу, за яким наша країна
повинна реалізувати відносини ринкової економіки, що складалися в інших
країнах упродовж століть й одночасно пристосувати до умов, характерних для
останнього десятиріччя, які пов’язані з постіндустріальним розвитком і
глобалізацією світової економіки. Ці обставини зумовлюють необхідність
подальшого вдосконалення науково-теоретичного забезпечення розвитку ринку
праці в системі соціально-економічних відносин, що реалізуються в процесі
взаємодії з основними видами ринків економічної системи.
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ЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ ЯК
ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ
Удосконалення рівня законодавчої регламентації запобіжних заходів як
засобу забезпечення правопорядку особливо актуально в сучасних умовах,
оскільки оптимальне регулювання даних заходів в адміністративному
законодавстві утворює важлива ланка в системі державних зусиль щодо
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зміцнення законності у сфері управління.
Дослідження проблем застосування запобіжних заходів у сфері
забезпечення правопорядку важливо в методологічному плані для
адміністративного права, адміністративної діяльності органів внутрішніх справ,
бо отримані результати можуть сприяти вирішенню спільних і приватних
теоретичних питань адміністративного примусу, створенню передумови для
вдосконалення
адміністративної
політики
держави
відповідно
до
конституційних принципів. Застосування запобіжних заходів в
адміністративному праві дозволяє сформулювати деякі теоретичні висновки та
пропозиції щодо вдосконалення адміністративного законодавства та
правозастосовчої практики.
Аналіз доктрини, нормативних джерел і правозастосовчої практики
підтверджує гіпотезу про те, що заходи адміністративного примусу є найбільш
масштабною і різноманітною частиною державного примусу. Їх застосування
пов'язано переважно з діяльністю органів виконавчої влади щодо попередження
та припинення правопорушень, із здійсненням адміністративної юрисдикції.
Тенденції та перспективи розвитку адміністративного примусу визначаються
виходячи з об'єктивної оцінки потреб використання примусових засобів у
захисті законних інтересів особистості, суспільства, держави. Така потреба
визначає вибір виду, обсягу та спрямованості використання з метою охорони
права відповідних примусових засобів.
Право дає легітимність адміністративному примусу. Адміністративнопримусові заходи у демократичній правовій державі можуть застосовуватися
тільки на підставі і в порядку, що визначаються юридичними нормами.
Множинність і розосередження цих норм створюють труднощі для
правоприменителя, що обумовлює необхідність їх кодифікації. Автори є
прихильниками інституційного підходу до кодифікації норм, що складають
інститут
адміністративного
примусу.
Такий
підхід
обумовлений
функціональною орієнтацією основних видів адміністративного примусу:
адміністративно-запобіжних заходів, заходів адміністративного припинення,
адміністративних покарань та адміністративно-відновлювальних заходів.
Адміністративне припинення за обсягом застосовуваних правових
засобів, видів та суб'єктам правозастосування є наймасштабнішим видом
державного примусу, що робить істотний вплив на стан правопорядку в країні.
Наука адміністративного права в даний час не має у своєму розпорядженні
загальновизнаним визначенням поняття адміністративного припинення. На
мою думку, воно є складним правовим феноменом і повинно розглядатися в
двох іпостасях: як примусові заходи охорони права і як сукупність юридичних
норм, що регулюють їх застосування.
У першому значенні заходи адміністративного припинення - це
регламентовані нормами адміністративного права засоби примусового впливу,
що застосовуються уповноваженими на те органами державної влади
(посадовими особами), спрямовані на припинення протиправної поведінки та
інших загроз суспільним відносинам, на усунення пов'язаних з ним шкідливих
наслідків для особистості, суспільства і держави, а також на створення
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оптимальних умов для подальшого притягнення винних до відповідальності.
Соціальна цінність цих заходів - надання "швидкої правової допомоги"
суспільним відносинам шляхом їх захисту від безпосередньої загрози.
У другому значенні адміністративне припинення може бути представлено
як сукупність норм, що визначають цілі цих правоохоронних засобів, підстави,
суб'єкти та порядок їх застосування, а також утворюють самостійний
адміністративно-правовий інститут - інститут захисту. Його характеризують:
єдиний об'єкт правового регулювання - відособлена група примусових засобів
захисту суспільних відносин від безпосередньої загрози; однотипний спосіб
впливу на неправомірну поведінку - примусове припинення протиправних дій;
адміністративно-процесуальна форма реалізації заходів адміністративного
припинення. За обсягом складових норм, кількості і розмаїтості нормативних
актів інститут захисту є одним з найбільш масштабних інститутів
адміністративного права. Численність нормативних актів, що регулюють
застосування заходів адміністративного припинення, дублювання в них норм
про одних і тих же примусових заходи "розмивають" інститут захисту, не
сприяють ефективному використанню його потенціалу в охороні суспільних
відносин. Це дає підставу ініціювати розробку і прийняття закону "Про заходи
адміністративного припинення".
Запропонований підхід до розуміння адміністративного припинення
уточнює і розвиває теорію адміністративного права про засоби захисту
суспільних відносин, дозволяє повніше розкрити сутнісну характеристику цих
правових засобів і нормативну основу їх застосування.
Реалізація заходів адміністративного припинення являє собою
правозастосовний процес. Діяльність щодо їх застосування здійснюється в
рамках адміністративно-охоронних відносин. Специфіка останніх визначається
особливостями юридичних фактів, що обумовлюють їх виникнення, зміни та
припинення, і суб'єктами застосування заходів адміністративного припинення.
Особливостями юридичних фактів, які виконують функції підстав
застосування заходів адміністративного припинення, є:
1) видова неоднозначність: ними можуть бути протиправні діяння
(адміністративне правопорушення, злочин), особливі стани особистості, події,
явища;
2) складність, утворює фактичні склади: правомірність застосування
заходів адміністративного припинення пов'язується, як правило, з сукупністю
відповідних обставин, яка утворює реальну, безпосередню загрозу законним
правам та інтересам фізичних та юридичних осіб;
3) динаміка, яка обумовлює диференціацію застосовуваних заходів
адміністративного припинення, нарощування "мощі" цих правових засобів, і
жорсткість, обумовлена підвищенням ступеня небезпечності дій, станів, подій
для охоронюваних законом інтересів.
Отже, процедура реалізації заходів адміністративного припинення являє
собою частину адміністративного процесу з вирішення індивідуальноконкретних справ і ситуацій. Змістом цієї процедури є сукупність конкретних,
послідовно здійснюваних уповноваженими органами виконавчої влади та їх
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посадовими особами дій, спрямованих на застосування до порушника
відповідних заходів, що знаходить своє практичне вираження в
індивідуальному правозастосовчому акті управління або у фізичній дії суб'єкта,
який здійснює реалізацію заходів.
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Наступивший XXI век внес существенные коррективы в экономику
России. Постоянно усиливающаяся конкуренция и насыщение рынка товарами
побуждают компании к использованию всевозможных мер, способствующих
увеличению сбыта продукции и повышению имиджа организации.
Решением такой проблемы могут выступать квалифицированные
продавцы-консультанты, от которых просто невозможно уйти без покупки.
Эффективность таких продаж обусловлена знанием и применением техник
нейро-лингвистического программирования. Таким образом, актуальность
данной темы неоспорима, так как успех предприятия во многом зависит от
индивидуальных знаний продавца, степени их применения, а итогом его
деятельности является продажа товара и услуг. В подтверждение этому
приведем высказывание Рокфеллера, относительно личных продаж: «Умение
общаться с людьми – это товар, который можно купить точно также, как мы
покупаем сахар и кофе. И я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо
другое на свете» [1].
Наблюдая острую потребность в налаженности коммуникаций, многие
компании стали уделять внимание техникам нейро-лингвистического
программирования, обучая свой персонал инструментарию продаж.
Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) - это набор
психотехник, вербальных и невербальных приемов, позволяющих эффективно
общаться с людьми, а также манипулировать их поведением и
программировать поступки для достижения собственных целей [2]. Но встает
вопрос, какие именно техники и в какой последовательности необходимо
применять. Ведь большинство менеджеров по продажам обладают знаниями о
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НЛП, но лишь единицы могут верно структурировать целостный процесс
реализации товаров.
В классике теории продаж традиционно выделяют пять этапов:
1.Установление контакта
2.Выявление потребности
3.Презентация товара
4. Работа с возражениями
5. Завершение сделки
В приведенных этапах используются технологии, выработанные годами
многими авторитетными учеными [3], поэтому рациональнее лишь дополнить,
уже имеющиеся, подходящими приемами НЛП.
Установление контакта. Иными словами, это создание благоприятной
коммуникации с потребителем. Здесь уместен такой прием НЛП, как раппорт.
Раппорт позволяет формировать хорошие и доверительные взаимоотношения с
любым человеком [4]. Одним из способов его применения является
отзеркаливание - процесс отражения физического поведения другого человека
(копирование голоса, поз, жестов, мимики и лексики), но делать это нужно
ненавязчиво, иначе могут подумать, что вы передразниваете собеседника.
Следующий вид раппорта – присоединение (подстройка). Он похож на
предыдущий вид, но вместе с тем имеет важное отличие от отзеркаливания в
том, что при подстройке повторяются только отдельные физиологические и
коммуникационные характеристики человека, а не их совокупность.
На следующем этапе необходимо выявление потребности. Для этого
производится сбор информации о том, что именно хочет приобрести клиент и
на каких условиях. При этом нужно учитывать субмодальность, то есть канал
восприятия человека, через который рассматривается окружающий мир.
Выделяют три наиболее часто встречающиеся репрезентативные системы:
визуальную, аудиальную и кинестетическую. Соответственно, это люди,
воспринимающие информацию преимущественно с помощью зрения, слуха и
на уровне тактильных ощущений. С помощью таких несложных техник можно
подстроиться к общению и понимать язык телодвижений отдельных людей.
После получения доверия клиента, производится презентация товара. На
этом этапе важно представить конкурентные преимущества товара,
выделяющиеся из всего многообразия своими уникальными свойствами,
востребованными потребителями. Кроме этого, необходимо правильно
преподнести товар, показать его достоинства и смягчить или ретушировать его
недостатки, что сделает его востребованным и успешным. Ведь главная задача
на этом этапе – побудить желание владеть товаром. Продавец должен
вырабатывать в себе конгруэнтность с любым из клиентов, то есть
демонстрировать, насколько то, что он говорит, соответствует тому, как он это
делает. При грамотной конгруэнтности, люди будут воспринимать его как
человека, который говорит то, что думает (даже если в действительности таким
не является).
В ходе презентации товара могут возникнуть трудности, связанные с
возражениями клиента. Менеджеры по продажам должны соглашаться с
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покупателями, признавая их правоту, но при этом находить то, что они не учли
и что заставит переосмыслить возражения в положительную для продавца
сторону. Все это можно сделать с помощью одного из приемов НЛП,
позволяющих изменить позицию собеседника, и тем самым восприятие о
предмете, то есть рефрейминга.
Существует несколько способов его применения:
- рефрейминг по контексту (сравнение одного предмета с другим, за счет
чего меняется его восприятие);
- показ другой стороны (умение разрушить устоявшиеся стереотипы);
- рефрейминг с помощью слова «зато» (компенсирование недостатков
товара их достоинствами);
- рефрейминг с помощью коннотаций (использование в речи
формулировок, которые положительно воспринимаются клиентами);
- использование альтернативных вопросов (акцентировать внимание
клиента на первую составляющую высказывания, с помощью эффекта
контраста).
Для того чтобы завершить сделку требуется не меньше усилий, чем на
прошлых этапах. Здесь необходимо предоставить клиенту возможность выбора
товара. Не стоит торопить покупателя, ведь это может показаться для него
навязчивостью. Важно, чтобы клиент сам сделал выбор, либо так думал. На
этом этапе рационально внедрить следующие приемы НЛП:
1. Приведение авторитетных примеров использования данного товара.
Использование различного рода положительных отзывов известных фирм,
государственных структур, элиты общества.
2. Соотношение «за» и «против». Чем больше вы привели, на
предыдущих этапах, полезных свойств товара клиенту, тем благоприятней
окажется итог подведенных результатов.
3. Альтернативный выбор. Мощный, но достаточно рискованный прием
завершения сделки. Когда менеджер по продажам видит, что клиент готов
совершить покупку, нужно предоставит ему выбор только между
второстепенными характеристиками товара и сроками доставки.
4. Приведение к пустяку. Предложить клиенту условно разделить
стоимость товара на количество дней эксплуатации, тем самым показав, что
покупка обойдется не так дорого, как кажется на первый взгляд.
5. Дефицит. Рассказать клиенту о хорошей и быстрой продаже товара,
который его заинтересовал и о том, что в любой момент данного продукта
может уже не быть в наличие.
6. Выделение и преодоление главного препятствия. Клиент и менеджер
по продажам выявляют основное препятствие, мешающее завершению сделки,
и совместными усилиями преодолевают его [4].
Соблюдение
вышеперечисленных
техник
НЛП
продавцамиконсультантами гарантирует повышение сбыта товаров предприятия, но не
фиксирует процент увеличения объема продаж, так как использование каждым
человеком приемов НЛП дают биполярные результаты в зависимости от
грамотности их применения. Также встает необходимость учитывать
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специфику сложившейся ситуации, в ходе которой могут быть предприняты
иные методы, подходящие именно в вашем случае. Ведь недостаточно заучить
типы покупателей и шаблонные способы общения с ними, необходимо
практиковать свои знания в НЛП и развивать в себе способность гибко
реагировать на различные изменения в ходе коммуникации.
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Управління оборотними активами відносно нова сфера функціонального
управління підприємством. Воно являє собою одну з найбільш комплексних
управляючих систем, в якій інтегруються методологічні принципи фінансового,
операційного, інноваційного менеджменту, бухгалтерського обліку, контролінгу,
логістики та інших спеціальних областей знань.
Метою дослідження є розгляд шляхів підвищення ефективності фінансової
політики підприємства, можливих підходів до підвищення ефективності
управління оборотним капіталом. Метою ж ефективного управління оборотним
капіталом є мінімізація втрат або максимізація ефекту від використання
оборотного капіталу.
Оборотний капітал або оборотні (поточні) активи це сукупність майнових
цінностей підприємства, що обслуговують поточний господарський процес і
цілком споживаних протягом одного операційного (виробничо-комерційного)
циклу [2]. Оборотний капітал складається з коштів і інших ліквідних активів,
що можуть бути конвертовані в грошові кошти протягом року або операційного
циклу. Склад оборотних активів відрізняється в залежності від області
діяльності підприємства.
Оборотні активи підприємства характеризуються
позитивними
особливостями:
а) вони мають високу ліквідність, а частину становить безпосередньо
грошові кошти. Це є найбільш істотною характеристикою оборотних активів.
Ліквідність означає швидкість і простоту перетворення активу в готівку. Вона
має два виміри: простота конвертації і утрата вартості. Високоліквідним
вважається актив, що може бути швидко проданий без істотної утрати вартості.
Оборотні активи в балансах українських підприємств, на відміну від балансів,
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складених згідно GAAP, наводяться в порядку наростання їх ліквідності (рис.
1-3);

Рис. 1 Склад оборотних активів підприємства
б) вони відносно легко можуть бути трансформовані з одного виду в
іншій;
в) вони порівняно легко керовані, у зв'язку з чим може регулюватися
швидкість їх оборотності;
г) вони більш легко адаптуються в порівнянні з необоротними активами
до змін кон'юнктури товарного і фінансового ринків.

Рис. 2. Баланс підприємства
Вади оборотних активів:
а) оборотні активи в грошовій формі і формі дебіторської заборгованості
піддаються утраті вартості в процесі інфляції;
б) зайво накопичені запаси оборотних активів не генерують прибуток;
в) частина оборотних активів, особливо дебіторська заборгованість,
піддана фінансовому ризикові втрат у зв'язку з несумлінністю партнерів,
покупців і іноді персоналу підприємства. По джерелах утворення оборотні
кошти поділяються на власні і притягнуті (позикові). Власні оборотні кошти
формуються за рахунок власного капіталу підприємства. До складу позикових
оборотних коштів входять банківські кредити, а також товарна кредиторська
заборгованість. Їх надають підприємству в тимчасове користування. Одна
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частина платна (кредити і позики), інша безкоштовна (товарна кредиторська
заборгованість). Операційний цикл – це тривалість часу, необхідного для
придбання запасів, їхньої переробки і продажу, і одержання за це грошей. Цикл
має два окремих періоду. У перший входить час, необхідний для придбання,
переробки і продажу запасів. Він називається періодом обороту запасів.
Другий період це час, протягом якого оплачуються рахунки до
одержання, і називається періодом обороту або обертання дебіторської
заборгованості. Грошовий відтік для підприємства наступає не відразу, а через
якийсь час, що називається періодом оплати кредиторської заборгованості. Він
складається з періоду оплати поточної заборгованості перед постачальниками,
періоду оплати поточної заборгованості перед бюджетом і персоналом, а також
періоду обороту авансових платежів покупців. Існують два полярних випадки
короткострокової фінансової політики підприємства: гнучка і жорстка.

Рис. 3. Грошовий потік у часі та короткострокова операційна діяльність
виробничого підприємства
При гнучкій політиці:
а) підтримується високе співвідношення поточних активів до продажів,
що означає значне інвестування в запаси;
б) надання ліберальних кредитних умов, що означає високий рівень
дебіторської заборгованості;
в) підтримується високий рівень коштів і ліквідних цінних паперів;
г) фінансування поточних активів відбувається як за рахунок поточної
кредиторської заборгованості, так і в значній мірі за рахунок довгострокової
кредиторської заборгованості.
Жорстка політика передбачає практично протилежний зміст по кожному
перерахованому вище пункту:
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а) підтримується низьке значення співвідношення поточних активів до
продажів, що означає невисокі в порівнянні з гнучкою політикою інвестиції в
запаси;
б) проведення жорсткої кредитної політики, що означає або надання
невеликих кредитів на короткі терміни, або повне відмовлення від них;
в) підтримується невисокий рівень коштів і інвестицій у ліквідні цінні
папери;
г) фінансування поточних активів відбувається, в основному, за рахунок
короткострокової заборгованості.
Управління оборотними активами може розумітися як пошук компромісу
між витратами, що збільшуються у залежності від обсягу інвестування в
оборотні активи. При гнучкій політиці підприємство несе збільшені змушені
витрати, що, по суті справи, є витратами невикористаних можливостей.
Жорстка політика може спровокувати недостачу наявних коштів. Крім того
низькі інвестиції в запаси і рестриктивна дебіторська політика можуть
призвести до невдоволення клієнтів. При гнучкій політиці змушені витрати є
найнижчими щодо витрат економії на масштабах виробництва при досить
значному оптимальному обсязі поточних активів. При рестриктивній політиці
змушені витрати є найвищими щодо витрат економії на масштабах виробництва
і призводять до меншого обсягу поточних активів. Якщо розглядати
короткострокову фінансову політику з погляду джерел фінансування, то у
випадку проведення гнучкої політики підприємство фінансується за рахунок
внутрішніх засобів з використанням коштів і ліквідних цінних паперів. У
випадку проведення жорсткої політики підприємство фінансується за рахунок
зовнішніх позик необхідної величини на короткостроковій основі.
Фінансовий менеджер повинен визначити оптимальний для підприємства
розмір власних обігових коштів оскільки їх нестача веде до втрати ліквідності,
а значний надлишок говорить про неефективне використання оборотного
капіталу. Використовуючи ту чи іншу політику фінансування оборотних
коштів, менеджери впливають на розмір власних оборотних коштів.
Література
1. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф.
А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
2. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. - К.: ―Ника-Центр‖, 1998. 480 c.
3. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – К.: ―Знання‖, 2004. – 324 с.
4. Росс С. и др. Основы корпоративных финансов / Пер. с англ. – М.: ―Лаборатория
Базовых Знаний‖, 2001. – 720 с.
5. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 2004. – 160 с.
6. Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Corporate Finance: Eighth edition – McGraw-Hill
Irwin, 2005. – 1028 pp.

122

Штанько В.В.
магістрант
Класичний приватний університет м. Запоріжжя
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Однією з основних передумов успішного розвитку підприємств України є
здатність їх пристосовуватися до нових умов господарювання та постійний
пошук новітніх форм і методів взаємодії та співпраці.
Розвиток конкуренції тісно пов’язаний із проблематикою оцінки
конкурентоспроможності як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях. Це
зумовлено тим, що макроекономічні фактори справляють великий вплив на
продуктивність економічних суб’єктів у державі, а мікроекономічні фактори на
рівні фірми відіграють стратегічну роль у визначенні продуктивності та
конкурентоспроможності цієї фірми.
Конкурентоспроможність підприємства і конкурентоспроможність
продукції визначаються різними чинниками, які можуть виявлятися в
конкурентних перевагах. Особливого значення надається проблемі їхнього
створення та реалізації. Конкурентні переваги мають різні форми вияву,
оскільки їх підґрунтям можуть виступати різні фактори. Зокрема, вони можуть
бути: правовими, що виникають у результаті дії об’єктивних факторів
стимуляції попиту; розвитку між фірмової кооперації та дистрибуції; наявності
великого банку даних і можливості доступу до нього тощо; неправовими, які
виникають у результаті недобросовісної конкуренції; недобросовісного
виконання представниками органів влади своїх обов’язків, бюрократизму,
невиправданої тяганини при розгляді справ, корупції; кримінальних дій.
Формування конкурентних переваг відбувається під впливом великої
кількості факторів. Системний аналіз сукупності конкурентоутворюючих
факторів дозволяє виділити ті з них, вплив яких має вирішальний характер.
Конкурентоутворюючі фактори не вичерпують всієї сукупності явищ, які
впливають на конкурентоспроможність. У соціально – економічній системі є
елементи, які також суттєво впливають на її розвиток, але за своєю природою
не можуть бути віднесені до конкурентоутворюючих факторів. Такі елементи є
умовами формування конкурентоспроможності.
Умови формування конкурентоспроможності бувають: контрольовані
(внутрішні) та неконтрольовані (зовнішні). До контрольованих належать умови
формування конкурентоспроможності, які створюються безпоседньо на
підприємстві, а саме: ресурсне, фінансове, організаційне, інформаційне
нормативно-правове, науково-технічне забезпечення; потенціал вищого
керівництва та випадок у виробничій сфері.
Загальна структура факторів макро- та мікросередовища, що впливають
на конкурентоспроможність підприємства наведено в табл. 1.
Отож, всі фактори, що впливають на конкурентоспроможність
підприємства, можна розділити на дві великі групи: внутрішні та зовнішні.
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Зовнішні фактори – це ті, на які підприємство впливати не може і в своєї
політиці повинно сприймати їх як дещо незмінне.
Таблиця 1
Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства
Групи факторів
Економічні

Демографічні

Фактори формування конкурентоспроможності
підприємства
Фактори макросередовища
Фінанси, дотації, податки, форми власності, процентна
ставка, виробнича інфраструктура, ризик, обсяги
фінансування, інфляція, обмінний курс, темпи росту
економіки, ставки заробітної плати

Політико-правові

Старіння населення, міграція населення, демографічна
ситуація, соціальна інфраструктура.
Законодавство, місцева влада, регіональні органи
управління, суспільні об’єднання, міжнародне становище,
державна підтримка і регулювання.

Природні

Кліматичні умови, екологічне середовище.

Культурні

Рівень освіти, культурні традиції суспільства, субкультури,
загальноприйняті стандарти поведінки
Науково-технічний прогрес, модернізація товарів, контроль
якості, дефіцит сировини й енергоресурсів, стан основних
виробничих фондів, рівень автоматизації, удосконалення
технологічних процесів. Наукове обслуговування та
забезпечення
Фактори мікросередовища

Науково-технологічні

Постачальники

Посередники
Споживачі
Конкуренти

Транспорт та доставка сировини, передпродажний та
післяпродажний сервіс, обсяги продажу, ресурсний та
технологічний потенціал, основний та оборотний капітал,
кваліфіковані кадри
Залежність, розмір, умови, кількість, витрати.
Наявні та потенційні, платоспроможність населення,
сегменти ринку, мода та зміна смаків, релігійні
направлення ринкова частка, конкурентні переваги,
Кількість,
інформаційне
забезпечення,
їх
взаємовідносини,
засновники, акціонери, рівень цін, інноваційна діяльність

До них відносяться наступні: діяльність державних владних структур
(фіскальна та кредитно-грошова політика, законодавство); господарська
кон'юнктура, що включає кон’юктуру ринків сировинних та матеріальних
ресурсів, ринків трудових ресурсів, ринків засобів виробництва, ринків
фінансових ресурсів; розвиток родинних та підтримуючих галузей; показники
попиту, які включають ріст попиту на товари, що виробляються підприємством,
його стабільність і дозволяють підприємству отримувати високий прибуток, а
також закріпити своє положення на ринку. До внутрішніх факторів відносяться
наступні: діяльність керівництва та апарату управління підприємства
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(організаційна та виробнича структури управління, професійний та
кваліфікований рівень керуючих кадрів і т. д.); система технологічного
оснащення; сировина, матеріали і напівфабрикати; збут продукції (його об’єм
та витрати реалізації).
Важливим фактором впливу на конкурентоспроможність підприємства є
сучасна законодавча база, а також, неабиякий вплив на формування та
забезпечення конкурентоспроможності має вступ України до СОТ, що
відкриває нові можливості для товаровиробників, які принесуть кращий доступ
до світових ринків, розширять споживчий асортимент та полегшать доступ до
іноземних технологій. Водночас рівень конкуренції на внутрішньому ринку
суттєво зростає, а оскільки в Україну приходять нові міжнародні гравці, то
необхідно бути до цього підготовленими.
Формування і забезпечення конкурентоспроможності підприємства в
умовах ринкової економіки представляють собою досить складну проблему.
Чим масштабніший виробничий комплекс, більш розвинені економічні
відносини і більш висока економічна культура персоналу, тим більш
необхідним для вивчення є проблема оцінки конкурентоспроможності
підприємства.
Отже, аналіз існуючих параметрів конкурентоспроможності, дозволив
доповнити даний перелік (якісні, нормативно-правові, економічні)
організаційно-маркетинговими, вважаючи що важливими критеріями оцінки
можуть слугувати фактори, що опосередковано характеризують продукцію,
враховуючи специфіку її виготовлення та збуту, саме: враховувати обсяг
додаткових замовлень, рекламні особливості, а також доступність придбання.
Параметри конкурентоспроможності продукції є базою для визначення
показників конкурентоспроможності, які є сукупністю системних критеріїв
кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності продукції.
Яловенко С.О.
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ
БАНКУ
Основу функціональної системи управління банком складає фінансове
планування, що є, по суті, процесом розробки системи фінансових планів і
планових показників для забезпечення розвитку банку необхідними
фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності
в майбутньому періоді [4].
Однією з актуальних проблем внутрішньобанківської діяльності, в умовах
посилення міжбанківської конкуренції є вирішення питань забезпечення
стійкого розвитку банківських установ, що вимагає постійного коригування
методів управління на основі розробки й реалізації цілісного механізму
фінансового планування і набуває особливої актуальності Механізм існуючої
практики фінансового планування діяльності банку потребує певного
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вдосконалення методів його реалізації.
Вагомий внесок у дослідження та розробку практичних засад фінансового
планування внесли такі вчені: М.Д. Білик, І.Ф. Бланк, В.В. Корнєєв, О.А.
Кириченко, А.М. Поддєрьогін, Л.О. Примостка та інші.
Сучасна економічна думка з питань фінансового планування розглядає, в
основному, організаційні питання формування окремих стратегічних планів
розвитку та їх інформаційного забезпечення, меншою мірою торкаючись таких
питань, як організаційно-методичні аспекти розробки фінансової стратегії.
Отже, вирішення питань щодо вдосконалення методів реалізації фінансового
планування є нагально необхідними, що зумовлює потребу у відповідних
наукових дослідженнях.
Фінансове планування є частиною загального процесу планування, яке
включає:
 стратегічне планування розвитку банку в частині визначення концепції
його розвитку та формування стратегічних цілей;
 тактичне планування в частині складання бізнес-планів;
 оперативне планування у частині встановлення конкретних завдань
щодо досягнення стратегічних і тактичних цілей [3].
Кожне з них охоплює визначений період і має свої форми реалізації
результатів планування. Всі системи тісно взаємопов’язані між собою і
функціонують в наступній послідовності. Початковим етапом планування є
розробка основних напрямків і цільових параметрів економічного розвитку
банку шляхом вибору загальної стратегії розвитку, яка, в свою чергу, визначає
задачі і параметри тактичного планування. Однією з найбільш важливих
стратегічних цілей фінансової діяльності банку є зростання доходів його
власників і максимізація його ринкової вартості.
Тактичне планування пов’язано з визначенням оптимальних поточних
фінансових операцій банку і перерозподілом фінансових ресурсів між
підрозділами і передбачає створення бюджетів на основі розрахунку
фінансових результатів діяльності на плановий період. Дозволяє визначити в
майбутньому періоді обсяги та джерела фінансування розвитку банку за
кожним напрямом, структуру доходів і витрат та джерела їх формування,
обсяги залучення додаткових фінансових ресурсів з огляду на зміни структури
власності у поточному періоді забезпечити необхідний рівень ліквідності та
платоспроможності.
Оперативне планування є основою для розробки і доведення до
безпосередніх виконавців поточних бюджетів за всіма аспектами діяльності
банку, у тому числі, щодо надходження і витрат коштів у процесі діяльності
як правило період становить майбутній місяць з розбивкою по днях, тижнях і
декадах [2].
Отже, фінансове планування базується на стратегічному плані розвитку
банку в частині визначення концепції його розвитку, формування стратегічної
мети банку та на тактичному плані на майбутній період в частині визначення
заходів та постановки конкретних задач по досягненню стратегічної мети,
розробки тактики виконання поставлених задач тощо.
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Головним напрямом у
системі управління банком є управління
фінансами, яке передбачає планування, регулювання і контроль операцій банку
та їх доходів і витрат, забезпечення стабільності фінансових результатів і
підвищення економічної ефективності діяльності банку.
Отже, планування є невід’ємною функцією управління банком, здійснює
формування комплексної фінансово-економічної політики банку, що дозволяє
максимізувати частку банку на відповідному ринку, завоювати лідируючі
позиції і є багатостороннім, різноплановим управлінським процесом.
Якщо брати окрема кожен банк, то можливо виділити, що фінансове
планування та можливі методи його впровадження зводяться до наступного:
1. Диверсифікація ризиків, по клієнтам. А саме, контроль за якістю «білих»
та «сірих» активів, зменшення вірогідності їх перетворення у «чорні».
Виходячи з того, що подібна тенденція значною мірою впливає на
дохідність банку та банківську систему взагалі, то необхідною мірою має
бути постійний контроль.
2. Пошук нових корпоративних клієнтів, зі значними оборотами, що
зможуть покрити можливий відтік активів, або інших корпоративних
клієнтів.
3. Контроль за проблемними активами банку, котрі створюють загрозу
здоровому функціонуванню установи, та заважають реальній оцінці щодо
фінансового планування.
4. Необхідність системи автоматизації доходів та витрат щодо виконання
бюджетів. Істотну роль, у цьому, може зіграти впровадження режиму «online» перегляду, щоб дало змогу керівникам контролювати виконання
бюджетів «за планом» та «за фактом», виходячи з того, що недільні звіти
не можуть повністю відображати ситуацію, що зменшує ефективність
планування бюджетів.
Література
1. Методичні рекомендації до організації процесу формування управлінської звітності в
банках України: Постанова № 324 від 06.09.2007 / Національний банк України //
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0324500-07.
2. Калініченко О.М. / Використання методів фінансового планування в банку/ О.М.
Калініченко // Режим доступу: www.nd.nauu.kiev.ua
3. Матвієнко П.В. / Планування діяльності банку – ключовий інструмент управління /
П.В. Матвієнко // Статистика України (укр.).- 2007.- № 2.- C.78-86
4. Васюренко О.В., Азаренкова Г.М., Погореленко Н.П., Дубницький В.Ю., Сидоренко
О.М., Сердюк Л.В., Омельченко Г.В. Фінансове планування та прогнозування
діяльності банків: Монографія / За заг. ред. академіка АЕН України, д-ра екон. наук,
проф. О.В. Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2009. – 292 с.

127

СЕКЦІЯ 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Жовтяк Г.А.
ст. викладач
Харківський національний університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова
ПОЛІТИКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В
ТРАНСПОРТНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Питання енергозбереження в транспортному секторі у світлі щорічного
зростання енергоспоживання, ступенем негативного впливу на навколишнє
середовище і кількості викидів шкідливих речовин набувають все більшої
актуальності. Враховуючи обсяги і різноманітність видів транспорту,
впровадження заходів з підвищення енергетичної ефективності в даному
секторі дозволить економити значні обсяги енергії.
За споживанням енергії в 2011 році транспорт займає друге місце після
промисловості (табл. 1).
Таблиця 1
Енергетичний баланс України за 2011 рік

Кінцеве споживання
Промисловість
Транспорт
Внутрішні
авіаперевезення
Автомобільний

Тисяч тонн нафтового еквіваленту
Вугілля й
Природний
Нафтопродукти
торф
газ
9339
12284
29188
7865
1465
6572
26
8372
3312

Залізничний
Трубопровідний
Внутрішнє
судноплавство
Інші види транспорту
*Розроблено автором за [1]

Електроенергія Усього
12023
5409
850

75836
26246
12561

-

14

-

-

14

26

8126
173

44
-

638

8170
837

-

7

3262

106

3375

-

52

-

-

52

1

-

6

106

113

Споживання енергії в транспортному секторі в 2011 році склало 12,5 млн.
тонн нафтового еквівалента, що склало 16,6% кінцевого споживання енергії.
Транспортування вантажів і пасажирів автотранспортом є високо
енергоємною областю сучасної економіки. За питомими енерговитратами
автотранспорт поступається лише авіації, при цьому на частку автотранспорту
в багатьох країнах припадає більше 2/3 вантажоперевезень і перевезень
пасажирів, а на виробництво моторного палива і мастильних масел
витрачається більша частина видобутої у світі нафти.
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Таблиця 2
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу
в Автономній Республіці Крим і областях

Україна
Автономна
Республіка
Крим

Обсяги викидів
від
Викиди у
Класифік автотранспорту
атмосферу від
аційний
суб'єктів
пересувних джерел
рейтинг господарської
забруднення, тис.т
діяльності, тис.
т
2009 2010 2011
2011
2009 2010 2011
2515 2546 2503
589 580 588
111

109

80
82
Вінницька
49
49
Волинська
Дніпропетровсь
197 207
ка
214 212
Донецька
66
69
Житомирська
66
70
Закарпатська
100 109
Запорізька
Івано57
56
Франківська
165 162
Київська
57
Кіровоградська 58
86
88
Луганська
132 133
Львівська
61
62
Миколаївська
149 152
Одеська
101 100
Полтавська
43
43
Рівненська
54
57
Сумська
45
Тернопільська 45
127 129
Харківська
71
69
Херсонська
64
65
Хмельницька
78
77
Черкаська
40
41
Чернівецька
51
49
Чернігівська
*Складено автором за [2]

97

83
45

9
області
10
23

Обсяги
Обсяги викидів
викидів у
від
атмосферу від
автотранспорту
автотранспорт
населення, тис.
у у % до
т
підсумку
2009 2010 2011
1697 1733 1667

2011
100.0

23

22

21

80

78

67

3.9

20
12

20
12

20
12

52
34

53
34

53
30

3.2
1.8

208

1

53

54

56

125 130 129

8.2

203
68
72
112

2
15
13
7

56
15
9
25

59
15
8
26

63
15
8
26

127
46
56
65

131 114
49 47
60 63
73 76

7.8
2.8
3.1
4.5

54

19

12

12

12

43

42

40

2.3

165
59
81
127
64
143
109
45
52
45
129
69
65
78
42
48

3
18
11
6
17
4
8
22
20
24
5
14
16
12
25
21

29
13
27
30
14
26
33
12
16
11
40
12
14
19
7
16

28
13
28
30
14
24
31
12
19
10
38
12
13
19
6
15

30
14
26
29
13
25
37
12
15
10
37
12
13
18
6
16

122
37
52
98
38
107
48
27
32
29
73
52
43
50
31
30

121 119
37 36
53 49
99 93
38 40
110 103
49 51
27 29
32 31
30 29
78 78
50 51
45 44
50 50
32 33
30 28

6.6
2.2
3.3
5.4
2.4
5.7
3.9
1.8
2.0
1.7
5.1
2.8
2.5
3.0
1.7
1.9

Варто підкреслити той факт, що чим вище витрати палива, тим вище
рівень токсичності двигуна. Автотранспорт є потужним джерелом
навантаження на природне середовище, що реалізується як через пряме
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порушення природних екосистем автотрасами, так і через забруднення
навколишнього середовища всілякими матеріальними викидами, шумом і
вібраціями.
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу різні для
кожного регіону України (табл. 2).
Обсяг викидів в атмосферу від особистого автотранспорту населення в
середньому по Україні за 2009-2011 роки у три рази перевищує обсяг викидів
від автотранспорту суб'єктів господарської діяльності, а в деяких регіонах, за
даними 2011 року, таких як Закарпатська та Чернівецька область у 7,6 і 5,5 рази
відповідно.
Більше ста тисяч тонн викидів від особистого автомобільного транспорту
населення в 2011 році припадало на територію Донецької, Дніпропетровської,
Київської та Одеської областей. Викиди від автотранспорту суб'єктів
господарської діяльності у 2011 році в середньому по Україні склали 588 тисяч
тонн. Максимальний рівень даного показника припадав на Донецьку область і
склав майже 63 тисячі тонн. Для більшої наочності аналізовані дані були
представлені на рис. 2.

Рис. 2. Рейтинг регіонів за викидами забруднюючих речовин та парникових
газів у атмосферу
Виходячи з наведених у роботі даних, автором був складений
класифікаційний рейтинг в якому перше місце присвоювалось регіону з
найбільшим рівнем забруднення. На першому, другому і третьому місцях,
виходячи зі складеного рейтингу за двома показниками, знаходяться
Дніпропетровська, Донецька та Київська області відповідно.
Ґрунтуючись на даних проведеного аналізу варто підкреслити той факт,
що розвиток транспорту, і в першу чергу автотранспорту найбільшою мірою
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відображає глибоке протиріччя між стимулами сучасної економіки та екологічної
доцільністю.
Література
1. Енергетичний баланс України: [електронний
ресурс] // Режим доступу:
http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/energ/en_bal/arh_2012.htm
2. Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від пересувних джерел
у 2011 році: СТАТИСТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ / Державна служба статистики України; за
ред. Прокопенко О.М. – К., 2012. – 51 с.

Парфенюк Є.І.
к.е.н., доцент,
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НЕДОЛІКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛЬВІВЩИНИ
Розвиток підприємництва як сукупності суб’єктів комерційної
господарської діяльності, які функціонують на засадах організаційногосподарського новаторства, створюючи продукцію (товари, виконуючи
роботи, надаючи послуги) новими методами, відкриваючи нові джерела
сировини, ринки збуту є джерелом та основою інноваційного типу розвитку
економіки регіону. Суб’єкти малого бізнесу за рахунок ефективного поєднання
факторів виробництва забезпечують зростання економічного потенціалу і
конкурентоспроможності регіонального економічного комплексу, покращують
його участь у міжнародному поділі праці.
Попри активізацію розвитку та підвищення ефективності у вітчизняному
підприємництві упродовж 2000-2007 рр., у кризовий період 2008-2009 рр.
значно погіршилися кількісні та якісні показники функціонування суб’єктів
підприємницької діяльності, особливо у секторі малого бізнесу. Негативно, що
ці тенденції не лише збереглися, але й посилилися у посткризовий період і
характерні для 2012 - початку 2013 рр.
За підсумками аналізу розвитку малого підприємництва Львівської
області у 2012 році встановлено, що підприємницька активність населення є
невисокою та спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості і частки
суб’єктів малого бізнесу. У 2011 р. на 1000 осіб населення Львівської області
припало 52 суб’єкти малого підприємництва, що на 12 од. (31,0%) більше ніж у
попередньому році. Серед суб’єктів підприємництва на 1000 осіб населення
регіону припадало 46 фізичних осіб-підприємців (88,5% загальної кількості
суб’єктів малого бізнесу) [1]. Втім, в досліджуваній області на 10 тис. осіб
населення у 2011 р. припадало 59 малих підприємств, тоді як в середньому в
Україні – 70 од. Протягом 2009-2011 рр. кількість суб’єктів малого
підприємництва на 1000 осіб населення у Львівській області зменшилась на
понад 30,0% [2].
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Встановлено, що спеціалізація малого підприємництва надалі
залишається переважно торгово-посередницькою [3].
У першому півріччі 2012 р. частка надходжень від діяльності суб’єктів
малого підприємництва до Зведеного бюджету Львівської області становила
26%, проте позитивно, що до аналогічного періоду 2011 р. цей показник
збільшився на 7,7 в. п. Недостатньою є й соціальна відповідальність малого
підприємництва. Середньомісячна заробітна плата у цьому секторі регіональної
економіки у 2011 р. становила 1324 грн., що на 12,7% менше, ніж в середньому
по державі.
План заходів з підтримки малого підприємництва, передбачених
Регіональною програмою розвитку малого підприємництва у Львівській області
на 2011-2012 роки [4], у 2012 р. в загальному виконаний. Із запланованих до
фінансування 7 заходів виконано 6, із запланованих до фінансування 250 тис.
грн. профінансовано заходів на сумі 210 тис. грн. (84,0%).
Попри те, ефективність виконаних у 2012 р. в межах Регіональної
програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011-2012
роки заходів та безпосередньо цієї програми була низькою. Про це свідчить
наступне:
- профінансовані та відповідно реалізовані заходи не стосуються
більшості напрямів розвитку малого підприємництва, передбачених
Програмою,
зокрема,
впорядкування
нормативного
регулювання
підприємницької діяльності, фінансово-кредитної, інвестиційної та ресурсної
підтримки, формування підприємницької інфраструктури, розвитку малого
підприємництва в сільській місцевості та соціального підприємництва;
- в області не ведеться діяльність з формування і фінансування
інвестиційних, інноваційних та інших фондів розвитку малого підприємництва,
підтримки
функціонування
і
подальшої
розбудови
інституційної
підприємницької інфраструктури;
- очікувані показники реалізації Програми необґрунтовані та станом на
початок 2013 р. відповідно до даних, які планувалися у Регіональній програмі
розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011-2012 роки, не
досягнуті як щодо кількості суб’єктів малого підприємництва (відхилення у
гіршу сторону становило понад 30%) так і кількості зайнятих у секторі
(планувалося збільшення, а фактично протягом останніх шести років тенденція
виключно спадна).
Головними причинами низької ефективності політики підтримки малого
підприємництва у Львівській області є:
- недостатні обсяги фінансування, а відтак, планування і реалізації
заходів, низький рівень охоплення виконаними заходами стратегічних
пріоритетів та необхідних напрямів політики сприяння розвитку
підприємництву;
- «не інвестиційний» характер діяльності (та її фінансування) з підтримки
розвитку малого підприємництва у регіоні (на відміну від більшості областей
України у Львівській області не функціонує Фонд підтримки підприємництва та
не виділяються кошти на фінансово-кредитну підтримку інвестиційно132

інноваційних і стратегічно важливих для регіону проектів суб’єктів малого
бізнесу);
- відсутність заходів з моніторингу та подальшого забезпечення
сприятливості і безпечності бізнес-середовища;
- заходи Програми формуються не за проблемними сферами і загрозами
економічній безпеці представників підприємництва, а за базовими напрямами,
створення яких було потрібне ще на ранніх етапах «зародження»
підприємницької діяльності в нашій державі.
Крім того, негативно, що в Україні на регіональному рівні практично не
ведеться спостереження за змінами середовища комерційної господарської
діяльності, зокрема ризиками та загрозами економічним інтересам суб’єктів
малого бізнесу. Відповідно не програмуються та не реалізуються превентивні
заходи. Наслідком цього є те, що спостерігається стійка тенденція до
зменшення кількості суб’єктів малого підприємництва, зменшення обсягів їх
діяльності та ролі в економіці. Внаслідок цього має місце погіршення
показників економічної ефективності фінансово-господарської діяльності.
Негативні наслідки фінансово-економічної кризи, які ще досі не
ліквідовані, недосконалість економіко-правового середовища підприємництва,
монополізація та тінізація ринків, інші негативні чинники в умовах
недостатності державної політики своєчасного та адекватного реагування на ці
виклики і загрози призвели до критичного погіршення економічної безпеки
вітчизняного малого підприємництва.
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СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
Сфера зв'язку є особливо важливою у забезпеченні функціонування
економічної, соціальної та іншої сфер суспільства, що обумовлює особливу
значущість (економічну, соціальну) послуг зв'язку [1, с. 244]. Дослідження
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підтверджують неоднозначність підходів щодо визначення сутності послуг
зв'язку та класифікації їх видів.
Моргулець О.Б. визначає послуги зв'язку як діяльність, пов'язану зі
встановленням та функціонуванням телефонного зв'язку, радіоточок, вуличних
гучномовців, обслуговуванням мереж провідного мовлення, наданням в оренду
трактів, каналів, ліній зв'язку та абонентських пристроїв [5, с.49]. Апопій В.В.
зазначає, що послуга зв'язку - це продукт (результат) діяльності оператора
зв'язку, спрямований на задоволення потреб споживачів [1, с.246]. Циганкова
Т.М., відмічає, що послуги зв’язку включають два підкомпоненти — поштове
обслуговування та службу кур’єрського зв’язку, а також послуги в галузі
телекомунікацій [9].
Сукупність видів послуг зв'язку, що надаються фізичним і юридичним
особам, є досить різноманітною. У Класифікаторі видів економічної діяльності
ДК 009:2010, який вступив в дію з 1 січня 2012 року [4], діяльність у сфері
радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації (електрозв'язок),
надання інформаційних послуг входять до секції «Інформація і
телекомунікації», а діяльність національної пошти та інша поштова та
кур’єрська дільність об’єднані в окремий розділ «Поштова та кур’єрська
дільність» та віднесені до секції «Транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська дільність». Тобто, одним із основних видів послуг зв’язку є
телекомунікаційні послуги. Остапенко Ю.І. поділяє телекомунікаційні послуги
на п'ять видів: послуги поштового зв'язку, послуги телефонного зв'язку,
послуги передавання та приймання телевізійних і радіопрограм, послуги
доступу до мережі Інтернет, інші додаткові послуги [6, с.229]. Тобто, до
телекомунікаційних послуг автор відносить і послуги поштового зв’язку.
Проте, ми не погоджуємось з таким трактуванням, і підтримуємо, думку
науковців, які виділяють поштові послуги окремо, як один із видів послуг
зв’язку. Оскільки, телекомунікації (електрозв'язок) - це
передавання,
випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту,
зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових,
оптичних або інших електромагнітних системах [2].
Зважаючи на природу телекомунікаційних послуг та багатогранність їх
використання, Сазонова С.В. пропонує розробити класифікатор, що дасть змогу
не тільки усвідомити роль послуг у розвитку галузі телекомунікацій, але й,
оцінити спрямованість та ефективність цих послуг [7]. Підтримуємо думку
автора, оскільки класифікатор сприятиме систематизації номенклатури та
змісту послуг телекомунікацій, підвищенню їх якості, формуванню єдиного
підходу щодо статистичного обліку та аналізу в галузі телекомунікацій тощо.
В 2012 році по Україні збереглася тенденція останніх років щодо
збільшення доходів в сфері зв’язку. За 2012 рік доходи від реалізації послуг
зв’язку склали 52,3 млрд. грн., і зросли порівняно з 2011 роком на 4% [3].
Аналіз доходів від надання різних видів послуг зв’язку по Україні за 2012 рік
свідчить про такі тенденції як зростання доходів від надання послуг:
телекомунікаційних, мобільного зв’язку, широкосмугового доступу в Інтернет,
IP-телефонії, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку,
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поштового зв’язку, в той же час зменшення доходів від надання послуг
міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, телеграфного зв’язку та
проводового мовлення [3].
На динаміку розвитку галузі загалом і окремих видів послуг, впливають
ряд чинників, серед яких: перехід до ринкових відносин та регулювання
тарифів; зростання ролі інформації, як основної складової частини розвитку
економіки; зростання платоспроможності користувачів. Проте, слід зазначити,
що головним джерелом зростання доходів – ще залишаються досить високі
тарифи на послуги зв’язку.
Основну частку в структурі доходів галузі зв’язку України складають
телекомунікаційні послуги – 91,8%. Дослідження результатів діяльності
операторів телекомунікаційного зв’язку України за 2006 - 2012 роки свідчать
про те, що обсяги наданих послуг з року в рік збільшуються. Основними
сегментами на ринку телекомунікаційних послуг залишаються мобільний,
фіксований та широкосмуговий (комп’ютерний) зв’язок, спільна частка яких
в загальних доходах від надання телекомунікаційних послуг за підсумками
2012 року склала 94,4% [3]. Впродовж останніх років за обсягами доходів
лідером залишається мобільний зв'язок. Його питома вага в загальному обсязі
доходів цієї сфери в 2012 р. становила 65,8%.
Регіональний розвиток сфери зв’язку також має свої особливості. У
структурі
загального
обсягу
реалізованих
послуг
підприємствами
Тернопільської області у січні 2013 року найбільша питома вага припадала на
послуги інформації та телекомунікації - 36,2%, а також на послуги транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - 28,9% [8].
Лідером у сфері телекомунікацій є Тернопільська філія ПАТ ―Укртелеком‖, яка
продовжує утримувати позитивні тенденції розвитку послуг зв’язку на
території області. Проте, за окремими показниками область ще не досягла
вищого рівня. Так, якщо загальний рівень проникнення мобільного зв'язку в
Україні становить 130,3%, то у Тернопільській області цей показник складає
лише 90,9% [3].
Однією із особливих рис Тернопільської області є, переважно, аграрний
характер розвитку. Відповідно, кількість сільських АТС є досить значною.
Відтак значна увага приділяється якості сільського зв'язку. Всі сільські АТС
мають автоматичний вихід на міжміський та міжнародний зв'язок, що
досягнуто завдяки впровадженню обладнання автоматичного визначення
номеру абонента на всіх АТС. Під час заміни застарілих засобів зв'язку на
більш сучасні, у міру можливостей, впроваджується цифрове обладнання, На
сьогоднішній день монтована ємність цифрових АТС в міській мережі складає
50%, в сільській - 32%. В області діє 128 радіотрансляційних вузлів, які
забезпечують роботу майже 162 тисячі радіоточок [8].
Серед основних стратегічних напрямів розвитку підприємств сфери
зв’язку, в тому числі
Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком» можна
визначити:

міжнародне співробітництво та європейську інтеграцію;
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розробку та удосконалення регуляторних актів у сфері зв’язку,
приведення законодавства України у сфері телекомунікацій до законодавства
Європейського Союзу;

розробку ефективної корпоративної стратегії розвитку;

запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які
відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу
громадян до мережі Інтернет;

підвищення ефективності використання інновацій в діяльності
телекомунікаційного оператора з урахуванням обмеженості ресурсів, що
можуть бути задіяні для їх розвитку;

створення нормативних, технічних та нормативно-правових
документів, що повністю регламентують питання, пов'язані із функціонуванням
телекомунікаційних мереж і діяльністю телекомунікаційних операторів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ
ДО ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОГЛЯДІВ СТОСОВНО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ
КОМПЛЕКСІВ
Сучасні міста, особливо великі міста, стикаються з низкою проблем при
вирішенні питань життєзабезпечення своїх мешканців. Історично окремі
підсистеми в місті, такі як міська адміністрація, транспорт, охорона здоров'я,
освіта, торгівля і багато інших намагаються самостійно вирішувати власні
проблеми. Однак, виходячи з того, що неможливо оптимізувати по локальних
підсистемах всієї системи нелінійної природи, слід враховувати безліч
факторів. Таке завдання можливо вирішити за умови принципів «сіті
логістики» (англ. City logistics, нім. City-Logistik; також зустрічаються такі
інтерпретації терміну як: сітілогістика, муніципальна логістика, міська
логістика), оскільки саме логістичний підхід здатний скоординувати численні
ланцюга діяльності, мінімізувати витрати. Завдання «сіті логістики»
надзвичайно широкі і різноманітні: від регулювання дорожнього руху та
автоматизованого керування світлофорами, що дозволяє розподіляти
транспортні потоки великого міста, до систем управління інфраструктурою
товарних ринків, адміністративних і соціальних потоків.
На відміну від існуючих постачальницько-виробничо-розподільчих
систем, новизна логістичного підходу полягає в інтеграції різних областей
діяльності з метою досягнення бажаного результату з мінімальними витратами
часу і ресурсів шляхом оптимального наскрізного управління матеріальними та
інформаційними потоками. І головне - логістика працює насамперед на
споживача, прагнучи максимально задовольнити його запити [1].
Місто є утворенням з високою концентрацією безлічі логістичних
потоків: транспорту, торгівлі, фінансів, менеджменту, політики, культури,
адміністрації, енергії, води, відходів та ін., і на відміну від традиційної
логістики, в сітілогістиці прийнято, що люди – це теж її об'єкт. Згідно потребам
і цілям розвитку міста утворюються і нові обмеження, які зазвичай не
виступають в логістиці бізнесу (наприклад, навколишнє середовище).
Автором пропонується наступне визначення терміну «сіті логістика»: це
комплекс логістичних рішень, дій, процесів, націлених на оптимізацію
управлінських рішень адміністрації, потоків матеріалів, транспортних засобів,
людей, знань, енергії, фінансів, інформації в рамках підсистем міста і його
інфраструктури.
Сучасні українські міста мають величезні труднощі з вирішенням
проблем життєзабезпечення своїх мешканців, а логістика – в змозі стати
інструментом, який може бути використаний для поліпшення організації
управління міською територією. На сучасному етапі розвитку велику роль в
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процесі управління починає грати особова орієнтація. На думку автора, в
умовах, що складаються, претендувати на готовність до особово-орієнтованого
управління може логістична концепція бережливого виробництва (lean
production або Лін). Автор дослідження згоден з точкою зору Джеймса П.
Вумека та Деніела Т. Джонса: «В умовах світової фінансової кризи настала ера
бережливості, оскільки будь-яка революційна ідеологія найкраще приживається
в часи криз» [2].
Необхідно розуміти, що потрібна адоптація інструментів, методів і
термінології сітілогістики і бережливого виробництва з урахуванням
особливостей державного сектору та специфіки міст України (табл. 1).
«Бережливе місто» - це глобальне напрямок, який передбачає можливість
застосування однієї з складових системи бережливого виробництва в усіх
сферах господарювання з метою досягнення високого рівня соціальноекономічного розвитку міста. Автор дослідження пропонує інтегральну схему
Лін перетворення для розвитку міських комплексів (рис. 1).
Таблиця 1
Особливості застосування Лін (Lean) в містах України
Позитивні фактори
Негативні фактори
Прагнення
країни
до
повернення
індустріального лідерства.
Не характерна для західної культури
колективістська
психологія
сприяє
використанню Лін в Україні.
Чимало послуг, процесів та процедур
«працюють на уряд», а не на «кінцевого
споживача», а Лін дозволить економити
мільйони гривень на рік без будь-якого збитку
іншим програмам.
Застосування
принципів
бережливого
виробництва в державних установах дозволяє

Низький рівень довіри до нової маловідомої
методики Лін.
Немає достатніх знань та інформації у
порівнянні з США, Європою, Азією.

Відсутня мотивація до Лін в ряді сфер
(ЖКГ тощо), через слабку конкуренцію.

зробити
їх
роботу
ефективною,
понизити витрати, підвищити якість Лін не має достатньої підтримки з боку
послуг, що надаються, населенню і державних структур.
добитися зацікавленості співробітників
роботою.
*Розроблено автором

Досвід зарубіжних країн підтверджує, що застосування принципів
бережливого виробництва в державних установах дозволяє зробити їх роботу
ефективною, понизити витрати, підвищити якість послуг, що надаються,
населенню і добитися зацікавленості співробітників роботою [3, 4, 5].
Урядові функції розподілені на безліч організацій і програм. Економія
мільйонів гривень на рік може досягатися без якого-небудь збитку іншим
програмам. Якщо діяльність уряду можна буде назвати бережливою з
фінансової точки зору, то більше коштів бюджету буде виділено на програми,
реалізація яких принесе користь найбільш нужденним верствам населення.
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Концепція бережливого виробництва означає організацію безперервного
потоку виконання робіт з меншими витратами часу, матеріальних і трудових
ресурсів і усунення втрат на всіх етапах.

ЕКОНОМІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ВСІХ СТАДІЯХ
МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ

Бережливе місто

Бережливий уряд

Бережлива сфера
матеріального
виробництва

 Лін
виробництво;
 Лін транспорт;
 Лін зв’язок;
 Лін торгівля;
 інші.

Бережливий побут

Бережлива
невиробнича сфера

 Лін охорона
здоров’я;
 Лін освіта;
 Лін наука та
наукове
обслуговування;
 інші.

ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИКИ УСІМА
ВЛАДНИМИ СТРУКТУРАМИ МІСТА

ІНТЕГРАЦІЯ МІСТА В ЄДИНЕ ЦІЛЕ

Рис. 1. Схема Лін перетворення міста як системи
*Розроблено автором
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ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ТОКСИЧНИХ ТА ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

МАКСИМІЗАЦІЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ
ПІДПРИЄМСТВ МУНІЦИПАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Концепція бережливої країни

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЮ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПОТОКІВ В
МУНІЦИПАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Необхідність зміни споживчої парадигми на бережливу диктується
сучасними тенденціями розвитку міст України в умовах світових економічних і
фінансових криз. Концепція бережливості має чотири головні області
застосування: сферу матеріального виробництва, невиробничу сферу, урядовий
сектор і населення. Будуть потрібні великі зусилля, щоб люди в своєму
повсякденному житті освоїли принципи бережливого виробництва, проте варто
також враховувати, що можливості до цього безмежні. Ефективність
бережливого виробництва дозволяє виявити і використовувати величезні
економічні резерви в економіці на муніципальному рівні, проте без переходу на
бережливе мислення ці резерви використовувати не вдасться.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ ГАЗА НА ШЕЛЬФЕ ЧЕРНОГО
МОРЯ
Мировая добыча энергоносителей все активнее переходит на морской и
океанический шельф. Истощение доступных месторождений на суше,
возрастающие нужды в топливе, низкая изученность подводных запасов на
украинском шельфе обуславливают необходимость исследований. В этом плане
черноморский шельф представляет собой лакомый кусочек. Он освоен лишь на
4-5%. В настоящее время все страны Черноморского бассейна активизировали
разведку и разработку своих месторождений. Украинский сектор Черного моря
содержит достаточно запасов газа и нефти для существенного снижения уровня
энергетической зависимости страны. По некоторым оценкам, запасы
черноморского шельфа могут полностью обеспечить потребности Украины в
газе, которого, по самым скромным подсчетам, может хватить на 20-30 лет.
Согласно оценкам 2011 г. начальные суммарные добываемые ресурсы
углеводородов украинского сектора акваторий Черного и Азовского морей
составляли 2,2 млрд. т. условного топлива. В газовом эквиваленте это 30% всех
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запасов Украины. Из этих ресурсов добыто меньше 4%, в то время как на
материковой части – 67%. Из почти 60 млрд. куб. м. газа, ежегодно
потребляемого Украиной, около 30-40 млрд. приходятся на российский. В
настоящее время себестоимость газа, добываемого на украинском шельфе,
составляет около $80/тыс. кубометров. Это весьма неплохой источник
обеспечения страны энергоресурсами, тем более с учетом дорогого импортного
российского сырья. В общем, Украина в состоянии полностью отказаться от
закупок дорогого российского газа. Но на это уйдет как минимум полтора
десятилетия и $20 млрд.
В Украине только одна отечественная компания способна осваивать
нефтегазовые месторождения шельфа Черного и Азовского морей – это
Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» – дочерняя
структура НАК «Нефтегаз Украины». Суммарные запасы всех месторождений
«Черноморнефтегаз»
составляют 58,56 млрд.куб.м природного газа. В
прошлом году «Черноморнефтегаз» добыл 1,56 млрд куб. м природного газа.
Сегодня в украинской части Черного моря находится пять глубоководных
нефтегазоносных участков: Прикерченский (принадлежит компании «ВанкоПрикерченская»), Скифский (право на разработку получила ExxonMobil),
Форосский (выставлен на конкурс), структура Паласа и Таврийская площадь.
Весьма перспективными также являются Одесское и Безымянное газовые
месторождения. Увеличение собственной добычи нефти и газа являются
приоритетами страны не первый десяток лет, но, к сожалению, особого роста
производственных показателей в этой сфере не отмечено.
Последующим шагом данного исследования будет рассмотрение
основных позитивных и негативных сдвигов в развитии данной проблематики
за последние 5-7 лет. Автор хотел бы рассмотреть современное положение и
выделить главные влияющие факторы на разработку и добычу газа на
украинском шельфе.
1)
Обновление Энергетической стратегии до 2030 года.
Несмотря на то, что некоторые факторы не учтены в стратегии, в любом
случае попытка обновить видение и пересмотреть направления развития
энергетики на протяжении последующих 20 лет – это шаг вперед. В стратегии
впервые учтены потенциал запасов нетрадиционного газа. Обновленная
энергетическая стратегия Украины до 2030 года предусматривает, что страна
сведет до минимума импорт газа, нефти и угля за счет увеличения их
внутренней добычи. Самым большим риском энергостратегии можно назвать
тот факт, что она не учитывает прогнозы параметров ВВП и инвестиционного
климата, вследствие чего, очень трудно ожидать притока иностранных
инвестиций, без которых поставленные цели являются трудно достижимыми.
Специалисты Минэнергоугля предлагают обновлять Энергетическую
стратегию страны каждые 5 лет. При этом в преамбуле проекта они признают,
что за предыдущую пятилетку значительная часть мероприятий,
предусмотренных нынешней редакцией стратегии выполнена не была.
Впрочем, через следующие 5 лет ситуация может повториться и установленные
сегодня ориентиры опять будут пересмотрены и передвинуты.
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2)
Приход на украинский рынок компаний с мировым именем.
Опыт работы иностранных нефтегазодобывающих компаний в Украине в
большинстве случаев негативный. Скандалы здесь не исключение, а скорее
правило. Среди причин - несовершенство украинского законодательства о
разделе продукции, заполитизированность проблемы освоения недр,
лоббирование России. Такое положение дел не останавливает крупные
компании, желающие работать в Украине, но существенно влияет на сроки
между началом бюрократических процедур и буровыми работами. Примером
могут служить соглашения с австрийскими компаниями OMV и BlackSea Oil &
Gas AG (площадь «Скифская», 2005-2006); cовместные проекты «Vanco» и
DTEK Holdings по Керченскому участку шельфа (2007-2013); подписание
меморандума о намерениях между ГАО «Черноморнефтегаз» и ОАО «Лукойл»
(Одесское, Безымянное и Субботинское месторождения, 2010-2011);
совместный проект «Нефтегаз Украины» и «Газпром» о разработке структуры
Паласа (2007-2012). В целом все эти соглашения пока не привели к
дальнейшим действиям, направленным на продвижение проектов, их
реализацию.
2012 год наиболее знаменателен приходом на украинский энергорынок, в
частности шельф, крупных иностранных компаний с мировым именем, что
говорит о больших перспективах и надеждах по поводу реализации планов
Украины по уменьшению энергозависимости от России. 15 августа 2012
победителем конкурса на разработку Скифского участка Черноморского
шельфа признан пул компаний во главе ExxonMobil. Соглашение о разделе
продукции с консорциумом рассчитывают подписать в ноябре 2013 года. Доля
государства в прибыльной части продукции составит 25%. Кроме того,
консорциум компаний после заключения СРП внесет в госбюджет специальный
платеж в размере 325 млн. долл. Победитель конкурса взял на себя
обязательства инвестировать в геологическую разведку на участке более 400
млн. долл. Суммарные инвестиции в разработку участка ранее оценивались
в 10-12 млрд долл., прогнозируемый объем добычи природного газа — в 3-5
млрд куб. м. в год, поступления в бюджет — 80-90 млрд грн. В целом
специалисты оценивают размер запасов участка на уровне 200-250 млрд. куб.м.
топлива. Однозначно, это очень серьезный позитив для страны. В Украину
приходят известные компании, публичные, с огромным опытом работы на
шельфах
и
других
месторождениях.
Это безусловно
повышает
привлекательность украинских месторождений в мировом масштабе.
3)
Приобретение новых буровых установок.
На шельфе Черного и Азовского морей «Черноморнефтегаз» ведет
разведочные работы самоподъемными плавучими буровыми установками
(СПБУ) «Сиваш» (1979) и «Таврида» (1995) с максимальной глубиной бурения
6000 м. Но уже в мае 2012 года в Украину прибыла первая
высокотехнологичная СПБУ «Петр Годованец» с глубиной бурения 9144 м., а
уже через полгода и вторая «Независимость» (стоимость буровых – 400 млн.
дол.). Покупка двух новых буровых установок - одна из самых больших
инвестиций в увеличение добычи за все время существования
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«Черноморнефтегаз». С 2012 по 2015 годы «Черноморнефтегаз» планирует
освоить семь новых, дообустроить два действующих месторождения и
увеличить добычу с 1 млрд 56 млн куб. м в 2011 году до 3 млрд куб. м в 2015.
«Петр Годованец» окупится, как только с ее помощью на Черноморском
шельфе будет добыт 1 млрд кубометров украинского газа. Это произойдет в
середине 2014 года.
Вместе с тем Украина планировала закупку новых буровых платформ для
работ на больших глубинах. Если «Петр Годованец» и «Независимость»
работают на глубинах до 120 метров, то эти — до 800, и даже до 1 тысячи
метров. Конкурс был объявлен 28 сентября 2012 г., а уже 4 декабря
НАК «Нафтогаз» и KeppelFELS (Сингапур) подписали контракт на закупку
двух таких ММПБУ на общую сумму $1,266 млрд. Однако 12 марта 2013
контракт утратил силу. На данный момент ведется повторное проведение
тендера, о котором до сих пор ничего неизвестно. По расчетам НАК, срок
окупаемости таких буровых — до восьми лет. Экономический эффект при
текущих мировых ценах нефти и газа составит порядка $20 млрд. Плюс они
помогут начать разведку на средних глубинах, ведь изучено только 4%
территорий Черного и Азовского морей.
В конечном счете, увеличение и развитие собственной нефтегазодобычи
во имя будущей энергонезависимости Украины — благородная цель. Но,
возможно,
не стоит
так
уж торопиться?
Ведь
между
тендером
и непосредственно добычей (если таковая состоится) пройдут годы. За это
время может много что измениться.
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РОЛЬ ТУРИЗМА В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Основными стратегическими направлениями развития экономики Грузии
являются энергетика, аграрный сектор и туризм. Для этой цели недавно
созданы несколько специализированных много миллиардных фондов, которые
предназначены для финансирования проектов, целью которых является
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развитие традиционных и новых отраслей сельского хозяйства, создание
современных мобильных перерабатывающих предприятии, реабилитация
региональной инфраструктуры, поддержка туристической деятельности на
местах [1, 2]. Развитие регионов является главной целью и задачей недавно
инициированного законопроекта, которым предусматривается максимальная
самостоятельность и свобода действий местного самоуправления и обеспечение
его финансовой независимости. Агросектор и туризм признаны главными
движущими силами для развития региональной экономики и обеспечения
занятости населения [3].
Развитие туристического бизнеса косвенно связано с развитием
агробизнеса, т. к. сервис и обслуживание туристов, в обязательном порядке,
подразумевает и обеспечение их питанием. Однако в настоящее время это
направление пока еще не стало основным и важным стимулом развития
местных сельских хозяйств, поскольку практически все большие объекты
общепита, в основном, используют импортные продукты. Со стороны
туристической индустрии пока нет протекционистского отношения к местным
крестьянам и фермерам. Поэтому, по нашему мнению, наиболее эффективным
решением проблем трудящихся в сфере агробизнеса станет их активное
вовлечение в туристическую индустрию в виде развития сельского туризма
силами самих сельчан.
Таких примеров в мировой практике достаточно. Туризм, как
дополнительное направление бизнеса для фермеров и крестьян активно
используется не только в мало развитых и развивающихся странах, но и во
многих развитых странах Европы, Америки и Азии [4]. По нашему мнению
данная сфера деятельности для регионального и сельского развития нашей
страны является достаточно перспективной, т. к. стратегия развития экономики
Грузии, в первую очередь, основана на развитии и расширении туризма и
туристической индустрии.
До настоящего времени туризм в Грузии развивается в основном за счет
отдыха туристов на морских и горнолыжных курортах. Все многообразие
туризма пока еще находится на стадии зарождения. Надо отметить, что
некоторыми туроператорами разработаны культурно-исторические и
экологические туры на базе заповедников (охраняемых территорий) и объектов
культурного наследия. Однако, по сравнению с существующими
возможностями, предложения по этим направлениям чрезвычайно малы.
Что же касается деревенского туризма, то таких примеров всего
несколько. Самой главной причиной тому является то, что в регионах
катастрофически не хватает финансовых, интеллектуальных, материальных и
человеческих ресурсов для разумного и эффективного развития туристического
бизнеса.
Немаловажным фактом является и то, что в Грузии пока ещѐ не
сформировался класс обеспеченных и состоятельных крестьян-фермеров. По
этому, обычный крестьянин не рискует начать новый бизнес – занятие
туризмом, т.к. у него нет ни стартовой материально-финансовой базы, ни
нужных знаний. Считаем, что наилучшим вариантом для начала
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туристического бизнеса в селах и регионах является кооперативная
деятельность в виде товариществ. В товарищества могут объединяться как
жители всего села, так и члены нескольких семей. Для такой формы
организации легче будет найти необходимые стартовые финансовые ресурсы,
привлечь инвесторов или спонсоров, наладить деловые отношения с банками
или микрофинансовыми организациями. Участие в таких организациях
значительно уменьшает риск отдельных его членов [5].
Важнейшей интеллектуальной задачей является правильное и четкое
планирование и выполнение необходимых перспективных и текущих работ, а
так же управление и руководство всем процессом, то есть необходим
эффективный менеджмент. Товарищество может направить на обучение
представителей молодежи села и, тем самым, создать долгосрочную
перспективу занятости для молодежи. Сельская молодежь может быть занята в
области маркетинга, менеджмента, туроперейтинга, организации досуга.
Для успешного развития туризма в селах и регионах одним из важнейших
задач является создание туров. Необходимо внимательно изучить весь
потенциал села или региона, определить и оценить все имеющиеся факторы
привлекательности, в частности, наличие:
 природного многообразия - флора, фауна, леса, реки, озера, заповедные
зоны, горы и вершины и др.;
 полей, огородов, плантаций, фруктовых садов, виноградников, парников,
ферм, пастбищ, водоемов и др.;
 исторических и культурных памятников, археологических раскопок,
музеев;
 природных богатств - источников минеральных вод, лечебных ванн или
глин, чистого и прозрачного горного или пещерного воздуха;
 религиозных центров - монастырей, церквей;
 традиционных местных праздников, фестивалей.
Примечательно, что с учетом высшее сказанного, практически, во всех
селах и регионах Грузии можно создать и организовать несколько аутентичных
туров и маршрутов.
Как отмечалось ранее, для успешного функционирования туристического
бизнеса необходима соответствующая материально-техническая база, в первую
очередь – наличие сети гостиниц. Создание гостиничного комплекса
достаточно дорогостоящее мероприятие и реализация подобной задачи даже
для товарищества будет нелегкой. Но члены товарищества могут взять в
собственность или в аренду какое-то имеющееся старое здание (таких
заброшенных зданий во всех селах достаточно), отремонтировать своими
силами с участием специалистов и дизайнеров. Необходимо создание
приемлемых условий жизни: устройство объекта питания, спальных блоков с
санитарными узлами (с горячей водой и туалетом). Для проведения походов и
туров необходимо наличие соответствующих принадлежностей (транспорт,
снаряжение, палатки, посуда и т.д.). В пределах гостиницы или по близости
необходимо организовать кафе, бар или салон, где можно будет отдыхать по
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вечерам: послушать музыку, потанцевать, побеседовать. В таких учреждениях
могут выступать, к примеру, фольклорная группа с участием местных жителей
или молодежный коллектив и т.д. Как в гостинице, так и в развлекательных
учреждениях предполагается трудоустройство местных жителей, в объектах
питания будут использованы продукты, выращенные сельчанами, в походах и
турах гидами и инструкторами могут быть преподаватели местной школы.
Для обеспечения современного сервиса и коммуникаций необходимо
организовать информационно-компьютерный центр, который активно будет
участвовать в маркетинговой и рекламной работе, а так же будет обеспечивать
интернетом гостей.
Целесообразно организовать ларек или магазин сувениров, где будут
продаваться изделия местных мастеров, так же различные традиционные
грузинские пряности.
Данный туристический комплекс предполагает занятость нескольких
десятков человек. На некоторых рабочих местах могут быть заняты
специалисты с уже имеющими определенными знаниями и навыками, а на
остальные - необходимо привлечь
молодежь, которую целесообразно
направить на целевое обучение на различные востребованные специальности и
после возвращения у них будет гарантированная работа и перспектива на
будущее.
Таким образом, считаем, что одним из направлений оживления и
развития аграрного сектора Грузии является его активное включение в
туристическую индустрию. С этой целью наиболее эффективным считаем
создание и реализацию местными органами самоуправления проектов для
обеспечения в селах и регионах кооперативных товариществ необходимыми
финансовыми, материальными, интеллектуальными и человеческими
ресурсами, что является главной задачей и залогом для успешного развития
туристической индустрии в регионах и комплексного развития аграрного
сектора страны.
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SERBIA ON THE MONETARY CROSSROADS
Studying of inflation history of Serbia emphasises the fact that Serbia, more
than four decades, has been a state with expressive price instability and very high
inflation rates. Besides this, inadequate monetary policy, very shallow and
undeveloped financial sector have additionally stimulated the inflation process.
Serbia led monetary policy through a monetary strategy in the period from 2000 until
2006, instead of choosing one of three possible ones: money aggregate targeting,
exchange rate targeting and inflation targeting. The National Bank of Serbia had an
enclitic approach in doing a little of all.
The increasing inflation and a strong capital inflow were the initial motifs that
indicated the National Bank of Serbia to bring a decision on the change of policy of
the exchange rate at the end of 2005, and devote to a higher degree of oscillations in
its flow, pursuant to the market conditions. A high capital inflow followed in 2006,
and it brought to appreciation of the exchange rate of RSD, and in the future period, it
had disinflation impact and reduction of it. At the same time, in 2006, the National
Bank of Serbia decided to leave the exchange rate definitely, as a nominal anchor of
its monetary policy, and move to inflation targeting regime. Two issues the paper
shall examine are: whether Serbia was ready to such a radical twist in leading its
monetary policy since its economic and political environment, and what did inflation
targeting bring to Serbia. The hypothesis the paper has been based is that inflation
targeting has had its positive effects, and this is not a sustainable strategy of monetary
policy in the current economic conditions of Serbia.
Based on results of empirical estimation of macroeconomic variables of Serbia,
the hypothesis the paper has been established, is confirmed. The results of empirical
estimation of macroeconomic variables of Serbia upon inflation targeting regime
have shown that inflation targeting implementation has had a positive impact onto
almost all observed macroeconomic variables, except economic growth rate that has
been slightly smaller from the average period prior regime adoption. Political factors
have not had an expressive negative impact onto monetary policy success, although
certain periods of political instability have acted as inflation triggers. The National
Bank of Serbia, pursuant to its authorisation and available monetary policy
instruments, has tried to bring inflation targeting into a projected value corridor.
However, the results of the National Bank of Serbia is being accomplished within
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projected frames have been far more from desirable values. The year 2010 was
finished with inflation rate of 10.3%, and this was 4.3% more than targeted value for
this year. At the end of 2011, the accomplished inflation rate was 7%, and this was
2.5%, more than targeted value for this year. Within both observed years, inflation
value was above the upper limit of projected corridor.
In accomplishing of inflation targets, the National Bank of Serbia has met with
different issues. As it has been emphasised, Serbia has not fulfilled a precondition for
inflation targeting regime adoption regarding its development of financial market,
and this is at the same time, one of the greatest limitations of inflation targeting
regime domain in a nice inflation adjustment and putting it into the frame targeted
values. On the other side, data show that development of a financial market is not the
only limitation of the National Bank of Serbia. A slow recovery of economic activity
demands from the National Bank of Serbia to be cautious during decision making on
the referent interest rate height. There has been an impression that inflation target has
not been adjusted to the real condition of Serbian economy.
Serbia needs a twist in leading its economy policy. The first thing, Serbia
should do, is to confirm what inflation threshold in Serbia is, when inflation impacts
negatively onto economic growth. In the analyse of inflation impacts onto economy
growth of Serbia, the average inflation that negatively influences onto economy
growth of Serbia has been 13.72%. Does, really, the National Bank of Serbia should
tend to extremely low inflation rates, creating the pressure onto other variables? After
having determined inflation threshold, Serbia should determine a real level of foreign
exchange rate that would stimulate exporting, and the one would be pursuant to
inflation threshold. It should, since a very high transfer of foreign exchange rate onto
prices, tend to accomplishment of a long-term balanced relation between inflation
level and foreign exchange rate level.
What economy policy should be used for creation of a stable investment and
macroeconomic environment? From the aspect of current time period, Serbia is being
faced with the issue of over debth. In a short-term and middle-term deadline, one of
the alternatives being mentioned more frequent as a possible solution for economic
crises exit, not only in Serbia, but also in the European Union and broader, has been a
drastic austerity reduction. What shall, in a concrete case, mean for Serbia to have a
drastic austerity reduction? If we had identified a stable investment and
macroeconomic environment as one of the significant factor of a long-term economic
growth of Serbia, this measure would have its opposite effect. A drastic of austerity
reduction shall lead to opening of Krugman’s assertion that ―…. If you save by buying
nothing, you reduce my income….‖ from investors’ view, this means non-rent ability
of investments and their discouraging for investment, but also inability of forming
own country’s accumulations. On the other side, a drastic austerity reduction can lead
to economy collapse. In a direct line, as a domino effect, production fall can appear
since demand fall (caused by ―buying nothing‖), income reduction and buying power,
and in the final line, increase of redundant employees.
The Nobel Prize winners, Paul Krugman and Joseph Stiglitz, support a new
Keynesian alternative for economic crises exit, known as Fiscal Stimulus. The idea of
Fiscal Stimulus has been increase of consumption, but not of final one, but
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investment one. Stiglitz (2012) thinks that the greatest issue of the current time is the
way money is being spent, not the amount being spent. He emphasises that ―…..
What is really needed to be done, is actually, consumption increase onto
investments…‖ A country, shall via its investment consumption, be in a position to
maintain or increase employment level, the employed ones shall be in a position to
spend the money on it, and in a final outcome, this leads to increase of investment
public trust and increased investment level. What would, in concrete, this alternative
mean for Serbia? Before all, it could influence onto creation of trust and investment
activities growth, where one of identified conditions of a long-term economy growth
would be accomplished. On the other side, this alternative would impact onto the way
of means consumption. Indeed, only one of identified ways of wrong money
consumption in Serbia has been calming of huge daily oscillations of foreing
exchange rate. Serbia is debiting in abroad for supplement of foreign exchange
reserves that later, the National Bank of Serbia, spends onto calming of foreing
exchange rate, although it has been known that this shall not solve the issue in a longterm period. Since the beginning of 2012, it has been spent more than a billiard euro
of foreing exchange reserves for calming of foreign exchange rate, and nothing has
been done in concrete to control the pressure sources onto foreing exchange rate, at
least; if not neutralised.
Serbia is closer to its policy of a drastic austerity reduction. As within its
monetary policy, both within the choice of economy policy, Serbia is trying to copy
the recipes of others, and thus solve its economy issues. It should have in mind that
each country has different characteristics of its economy. Thus, it is the case with
Serbia-there are alternatives, but it is necessary to reconsider all environment factors
properly, and based on the ones, bring a correct decision on leading the entire
economy policy.
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УСТОЙЧИВОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Возникновение банковского кризиса ставит под угрозу нормальное
функционирование не только кредитных организаций, но и парализует
экономическую жизнь, взаимоотношения в основополагающих сферах
человеческого жизнеобеспечения, угрожая безопасности и стабильности
государства. Поэтому диагностика и предупреждение банковских кризисов
должны стать стратегически важным направлением в программах и прогнозах
экономического развития.
Под устойчивостью кредитной организации понимают совокупность
целого ряда внутренних характеристик деятельности банка: адекватность
(достаточность) капитала, стабильность денежного потока, создание режима
развития путем умелого управления активами и пассивами, адаптированность к
условиям внешней среды, обеспечение безопасности. Кроме того,
необходимым условием устойчивости банка является непосредственно его
финансовое состояние.
Угроза безопасности банковских институтов приобретает свое реальное
содержание только при условии банкротства, устанавливаемого арбитражным
судом. Отсутствие контроля со стороны работников банка может служить
причиной резонансного совпадения неблагоприятных ситуаций по активным и
пассивным операциям. Мелкие сбои вызывают проблемность кредитной
организации и задержку платежей. Тяжелые сбои, связанные с целевым
изъятием значительных средств, чреваты банкротством.
Наиболее характерными приемами и способами совершения
преступлений в банковской сфере являются махинации с невозвратом кредитов,
мошенничеством, прямым воровством.
Сегодня банковский надзор за деятельностью кредитных организаций
выходит на передний план.
Банковский надзор – это совокупность действий, осуществляемых
органом банковского надзора в целях обеспечения стабильности
функционирования банковской системы и защиты интересов ее кредиторов, а
также клиентов.
Контроль и регулирование деятельности кредитных организаций –
взаимодополняющие, но не тождественные виды деятельности надзорных
органов. Под регулированием подразумеваются разработка и издание
уполномоченными учреждениями конкретных правил или инструкций,
базирующихся на действующем законодательстве и определяющих структуру и
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способы осуществления банковского дела. Контроль же за деятельностью
банков проводится с целью обеспечения надежности и устойчивости отдельных
банков и предусматривает целостный и непрерывный надзор за реализацией
банками
своей
деятельности
в
соответствии
с
существующим
законодательством и инструкциями.
Основными целями банковского надзора являются: защита вкладчиков от
неэффективного управления банками и мошенничества; поддержание
стабильности банковского сектора посредством предотвращения системных
рисков, при которых банкротство одного банка может повлечь за собой
банкротство нескольких банков и утрату доверия ко всей системе; защита
фондов страхования от потерь.
В таких странах, как США, Германия, Франция, Япония, существуют
смешанные системы банковского надзора, в рамках которых Центральный банк
разделяет обязанности по надзору с другими государственными органами. В
Великобритании и Италии банковский надзор уполномочены осуществлять
исключительно Центральные банки. В некоторых государствах, например,
Канаде, Норвегии, Австрии, органы надзора отделены от центрального банка
(надзор осуществляет только Минфин).
Орган банковского надзора должен обладать правом запрашивать и
получать у кредитной организации финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию о ее деятельности; проверять ее операции с выходом на место; в
определенных рамках регламентировать их деятельность; применять меры
наказания за различного рода нарушения вплоть до ликвидации кредитной
организации.
Банковский надзор в широком смысле включает в себя собственно надзор
за кредитными институтами, называемый дистанционным, или документарным,
а также инспектирование, т.е. инспекционные проверки на местах.
Независимо от организационной модели построения системы надзора в
отдельно взятой стране Центральный банк принимает непосредственное
участие в реализации надзорных функций. Во многом это обусловлено
необходимостью обеспечения стабильности банковской системы, которая, в
свою очередь, опирается на национальные системы страхования депозитов.
Актуальность института страхования банковских вкладов, защита прав и
законных интересов участников общественных отношений – важнейшая задача
и функция любого государства. Прежде всего на защиту интересов
потребителей услуг в денежно-кредитной сфере должна быть направлена вся
деятельность Центрального Банка России и других органов государственной
власти. При этом гражданин, его права и свободы должны находиться в центре
общественных и государственных усилий гуманитарного характера. Процедуры, формы и методы гарантирования прав и законных интересов участников
различных общественных отношений могут быть разными, но сама
необходимость в такой защите сомнений не вызывает.
В России за 2012 год общее количество действующих кредитных
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций,
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уменьшилось за счет отзыва лицензий и реорганизаций кредитных организаций
с 978 (на 01.01.2012г.) до 956 (на 01.01.2013г.), или на 2,2 % [1].
Основанием
для
осуществления
мер
по
предупреждению
несостоятельности (банкротства), предусмотренных статьей 4 Федерального
Закона от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций» имели 49 кредитных организаций [2]. Из них 23
устранили причины возникновения оснований. Половина кредитных
организаций, лицензия которых отозвана, зарегистрирована в Московском
регионе.
В соответствии с № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации» Центральный Банк России осуществлял надзор
за соответствием банков требованиям к участию в системе страхования вкладов
[3]. Участниками системы обязательного страхования вкладов является 891
банк, ОАО «АБ «Пушкино» в том числе.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на
осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с
неисполнением ОАО «АБ «Пушкино» федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Были
установлены факты существенной недостоверности отчетных данных,
неоднократного
нарушения
в
течение
одного года
требований,
предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» [4].
Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную
политику по размещению средств в низкокачественные активы и не создавала
соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам.
При этом кредитная организация представляла в Банк России существенно
недостоверную отчетность, скрывающую отрицательное значение собственных
средств (капитала). Результатом указанных действий явилось возникновение
проблем с платежеспособностью банка, выразившихся в несвоевременном
удовлетворении требований его кредиторов. Кроме того, ОАО «АБ «Пушкино»
систематически допускались нарушения требований предписаний надзорного
органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных
банковских операций. Руководство и акционеры банка не предприняли
действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации и еѐ
финансовому оздоровлению.
Отзыв лицензии у банка «Пушкино» считается самым крупным
страховым случаем в банковской системе. Из фонда Агентства по страхованию
вкладов гражданам, которые держали деньги в этом банке, сейчас выплачивают
почти 20 млрд. руб., при застрахованной сумме на 1 вклад до 700 тыс. рублей.
Вкладчики с нетерпением ждут увеличение страховой суммы вкладов до
1 млн. руб., но человек не сможет самостоятельно разобраться в финансовой
отчетности по международным стандартам банков без надзора Банка России, и
контроля за устойчивостью банка.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Поряд з емісійною діяльністю, формуванням та управлінням власними
портфелями фінансових інвестицій вітчизняні банки певну увагу також
приділяють розвитку клієнтських послуг, що стосуються цінних паперів. На
даний час деякі види цієї діяльності взагалі не здійснюються, а деякі
знаходяться в зародковому стані.
Інвестування коштів в цінні папери має певні відмінності в порівнянні з
кредитними операціями, що в першу чергу, викликано неможливістю активно
впливати на діяльність емітента, окрім випадку володіння контрольним
пакетом акцій. Надання ж кредиту – це процес активної взаємодії позичальника
та кредитора, за якої банк має можливість контролювати ефективність
використання позичених коштів.
Іншою специфічною рисою українських комерційних банків, що
дозволяють їм отримувати більші доходи на ринку цінних паперів в порівнянні
з іншими фінансово-кредитними інститутами, є спектр операцій, які
здійснюють банківські установи з фінансовими інструментами.
В Україні формується змішана модель ринку цінних паперів, де поряд з
небанківськими фінансовими інститутами, банківські установи мають право
здійснювати операції як з державними, так і з корпоративними фінансовими
інструментами. Вітчизняним комерційним банкам саме можливість
використовувати кошти, отримані в процесі комерційної діяльності для
інвестиційних операцій, сприяє становленню в якості провідних учасників
ринку цінних паперів.
Разом з тим, Законом України «Про банки і банківську діяльність»
передбачено можливість функціонування в Україні інвестиційних банків [1].
Проте, створення такого типу фінансових установ в Україні не буде мати
значних масштабів, оскільки комерційні банки можуть здійснювати на ринку
цінних паперів ті ж операції, що й інвестиційні банки. Останні лише мають
можливість вкладати в акції більший відсоток регулятивного капіталу (до 90
%). В той же час, інвестиційні банки можуть залучати ресурси за рахунок
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депозитів фізичних осіб в обсязі не більше 5 % капіталу. Спеціалізовані
інвестиційні банки зможуть активно функціонувати в Україні лише у випадку
зменшення величини обмеження щодо залучення вкладів фізичних осіб.
Національному банку України з метою активізації діяльності доцільно
здійснити зміну акцентів власної грошово-кредитної політики в напрямку
використання в ролі провідного монетарного інструмента операцій на
відкритому ринку. Перш за все, необхідно узгодити нормативні акти НБУ зі
світовою практикою визначення операцій на відкритому ринку як діяльності,
що включає проведення купівлі державних цінних паперів зі зворотним
викупом та операцій з безпосередньої торгівлі державними борговими
зобов’язаннями (аутрайт) на ринку. Крім того, спільно з Міністерством
фінансів слід здійснювати заходи з метою зацікавлення комерційних банків для
купівлі держоблігацій, а саме, створити інститут первинних дилерів, дозволити
торгівлю єврооблігаціями в Україні, розширити методи проведення первинних
аукціонів. Крім того, з метою більш повного регулювання діяльності
комерційних банків на ринку цінних паперів Національному банку України слід
розробити ряд додаткових нормативів щодо обмеження вкладень банківських
установ в боргові та похідні цінні папери.
Розмежуючи поняття діяльність банків як інвесторів та інвестиційна
діяльність банків на ринку цінних паперів, можно сказати, що перша являється
лише одним із видів інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів,
оскільки банки можуть брати учась в інвестиційному процесі здійснюючи
власні інвестиції та обслуговуючи інвестиційні потреби клієнтів. При цьому
невід’ємною складовою при реалізації інвестицій є допоміжні послуги банків,
які супроводжують інвестиційний процес [2].
Отже, комерційні банки України мають значні можливості диверсифікації
джерел прибутку та розширення банківської діяльності через надання
інвестиційних послуг на фондовому ринку, конкурентне середовище щодо яких
тільки починає формуватися.
Основними напрямками розвитку цих послуг є: 1) впровадження
електронних брокерських систем; 2) розширення спектру послуг при
проведенні андеррайтингу; 3) розвиток трастових послуг через виконання
банківськими дочірніми установами ролі інвестиційного керуючого для
інститутів спільного інвестування. Проте для повної реалізації інвестиційних
послуг комерційними банками необхідне вдосконалення профільного
законодавства та активізація ринку фінансових активів.
Література
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ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ
СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Предприятие
как
финансово-экономический
механизм
имеет
определенный жизненный цикл, на каждой стадии которого у предприятия
возникают конкретные потребности финансового характера. Многие из них
остаются постоянными на протяжении всего жизненного цикла предприятия,
но большинство из них модифицируются под воздействием изменений
конъюнктуры рынка, соответственно меняются и способы решения
финансовых проблем. Стадии жизненного цикла предприятия оказывают
непосредственное воздействие на выбор направлений, форм и методов
организации финансовых отношений как объекта воздействия финансового
механизма. Они определяют степень инвестиционной активности,
интенсивность увеличения собственных финансовых ресурсов, направления
распределения прибыли.
Финансовому механизму как инструменту воздействия на финансовые
отношения присущи следующие функции: распределительная, контрольная,
стимулирующая, обеспечивающая, организационная и стабилизирующая.
Выполняя эти функции, финансовый механизм должен обеспечить
комплексное и сбалансированное использование всех источников финансовых
ресурсов для каждого хозяйствующего субъекта. Очевидно, что функции
финансового механизма предприятия отличаются по силе воздействия на
каждой из стадий.
В настоящее время в финансовой науке отсутствуют научные работы,
посвященные или в той или иной степени затрагивающие вопросы проявления
функций финансового механизма на стадиях жизненного цикла предприятия.
Поэтому целью настоящего исследования является определение задач
финансового механизма и особенностей проявления функций финансового
механизма на каждой из стадии жизненного цикла предприятия.
На наш взгляд, под жизненным циклом предприятия следует понимать
совокупность стадий развития, которые проходит предприятие за период своего
существования. Отметим также, что ученые высказывают различные точки
зрения на количество стадий жизненного цикла и их содержание. Не углубляясь
в анализ представленных в специальной литературе
разновидностей
жизненных циклов предприятия, остановимся на четырех его стадиях:
становление, рост, зрелость и старение.
На всех стадиях жизненного цикла предприятия важна эффективность
функционирования его финансового механизма, которая, в свою очередь,
показывает, в какой мере управляющий орган через разработку финансовых
планов и программ, доведение их до структурных подразделений, составление
графика их выполнения, обеспечение необходимыми ресурсами реализует цели
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и задачи финансовой политики, достигает запланированных финансовых
результатов.
Задачей организационной подсистемы финансового механизма
предприятия, которая сводится к объединению людей, совместно реализующих
последовательность действий по выработке финансовых методов, рычагов и
стимулов для влияния на финансовые ресурсы, является определение момента
проведения комплекса мероприятий по увеличению эффективности
функционирования финансового механизма предприятия с учетом
организационно-экономических особенностей стадии жизненного цикла.
Продолжительность жизненного цикла предприятия для различных
отраслей будет разной, тем не менее, задачи финансового механизма на каждой
из его стадий будут одинаковы для предприятий всех отраслей.
Жизненный цикл предприятия тесно связан с финансовыми потоками.
В период становления предприятия происходит определение величины
требуемых финансовых ресурсов и источников их получения. Основной
проблемой в финансовой сфере становиться нехватка финансовых средств на
текущие расходы. Совокупный денежный поток, как правило, характеризуется
отрицательной величиной. Требуются большие финансовые вложения в
организацию производства. Большое значение приобретает задача контроля
финансовых средств.
Для этого этапа характерен высокий финансовый риск ввиду
существенной доли заемных средств, недостаточного для обеспечения
финансово-хозяйственной деятельности предприятия потока денежных средств
от текущей деятельности, десинхронизации сроков расходования и
поступления финансовых ресурсов. В результате необходимо осуществлять
контроль за поступлением денежных средств, за погашением дебиторской
задолженности, выполнением финансовых обязательств перед кредиторами.
Особое внимание должно уделяться показателям платежеспособности и
финансовой устойчивости. Уровень расходов будет в значительной мере
зависеть от видов деятельности предприятия. Так, предприятиям
обрабатывающей промышленности нужны большие средства для приобретения
основных фондов.
Бесперебойное формирование финансовых ресурсов, их рациональное
использование имеют огромное значение, поскольку финансовые ресурсы
являются важнейшим источником расширения производства.
На стадии роста предприятия одной из основных проблем является
обеспечение текущей деятельности предприятия при необходимости
расширения доли рынка и повышения качества выпускаемой продукции. В
финансовой сфере акцент смещается в сторону повышения эффективности
использования финансовых ресурсов. Требуются значительные ресурсы для
финансирования роста.
Расширение деятельности требует существенных финансовых вложений,
а значит, усиливается необходимость проведения эффективной (рациональной)
заемной политики. Задачей финансового механизма на данном этапе является
формирование эффективных условий для притока дополнительных финансовых
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средств, выбор и обоснование целесообразности с позиции эффекта
финансового рычага и сохранения финансовой устойчивости предприятия форм
заемного финансирования (краткосрочного, долгосрочного).
На стадии зрелости предприятие достигает стабильности в развитии.
Происходит стабилизация денежного потока. На данной стадии жизненного
цикла предприятия стабильны внутренние производственные и финансовохозяйственные условия, хотя идет нарастание экстенсивных факторов в
состоянии и использовании ресурсов.
Таблица 1
Приоритетные направления финансового развития на стадиях жизненного
цикла предприятия
Стадия
жизненного
цикла
предприятия

Приоритетное направление
финансового развития

Становление

Бесперебойное
формирование
финансовых
ресурсов,
их
рациональное использование

Рост

Повышение
использования
ресурсов

Зрелость

Обеспечение
эффективного
распределения и использования
финансовых ресурсов

Старение

Формирование
достаточного
уровня финансовой безопасности
предприятия

эффективности
финансовых

Задачи финансового механизма предприятия
1. Определение величины требуемых
финансовых ресурсов и источников их
получения.
2.
Обеспечение
рационального
формирования и использования финансовых
ресурсов.
3. Использование финансовых стимулов,
воздействующих как на эффективность
деятельности предприятия, так и на
трудовую деятельность персонала.
1. Формирование эффективных условий для
притока
дополнительных
финансовых
средств.
2. Выбор и обоснование целесообразности
форм заемного финансирования.
1. Обеспечение стабильного финансового
состояния.
2.
Обеспечение
сбалансированности,
синхронизации и роста чистого денежного
потока.
3. Повышение финансовой устойчивости,
платежеспособности
и
ликвидности
предприятия.
1. Устранение неплатежеспособности.
2.
Восстановление
финансовой
устойчивости.
3. Обеспечение финансового равновесия.
4.
Обеспечение
эффективности
и
рациональности расходования финансовых
ресурсов.

Основная задача финансового механизма на данном этапе – обеспечение
стабильного финансового состояния. Основные усилия финансовых
менеджеров должны быть направлены на поддержание достигнутого уровня
прибыли, ускорение оборачиваемости оборотного капитала, оптимизацию
денежных средств, которая достигается путем их сбалансированности,
синхронизации и роста чистого денежного потока. Сбалансированность
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денежных потоков приводит к росту платежеспособности и ликвидности
предприятия.
На стадии спада происходит снижение объемов производства,
сокращение выручки, рост затрат, снижение либо отсутствие прибыли, что
проявляется в отрицательной величине денежного потока. Организация
прибегает к инвестициям, различным видам финансовой поддержки.
В этот период задачами финансового механизма предприятия является
устранение неплатежеспособности, восстановление финансовой устойчивости и
обеспечение финансового равновесия. Политика управления денежными
средствами должна быть направлена на увеличение их притока и на
уменьшение текущей потребности в оборотных средствах.
Исходя из вышеизложенного, можно распределить функции финансового
механизма предприятия следующим образом: на стадии роста предприятия
велика роль стимулирующей функции финансового механизма, а при старении
– стабилизирующей. Контрольная, распределительная, организационная и
обеспечивающая функции проявляются на всех стадиях жизненного цикла
предприятия.
Определение задач финансового механизма предприятия с учетом стадий
жизненного цикла позволяет выделить приоритетные направления финансового
развития предприятия на каждой стадии (табл. 1).
Таким образом, при разработке финансовой политики предприятия,
определении целей функционирования действующего финансового механизма,
а также приоритетного направления финансового развития необходимо
учитывать фактор цикличности.
Дмитрієв Є.Є.
асистент кафедри міжнародної економіки
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»,
м. Суми
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ В БАНКІВСЬКІЙ
СИСТЕМІ РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ
Шлях України до Європейської спільноти передбачає, в тому числі,
перебудову банківського сектору за вимогами стандартів діяльності в ЄС.
Звичайно, такий шлях потребує від банківського співтовариства та від
Національного банку певних витрат, як матеріальних, так і моральних, що
підчас кризових явищ в економіці, може здатись марнотратством. Однак, для
України, в даному випадку, прикладом може слугувати Республіка Сербія, яка
незважаючи на всі внутрішні політичні та економічні проблеми (такі як глибока
економічна криза викликана розпадом Югославії, а також воєнною
інтервенцією та сепаратиським конфліктом у Косово, який не припиняється і
досі) змогла перебудувати свою економіку та банківський сектор згідно зі
стандартами ЄС, результатом чого стало набуття 1 березня 2012 країною
статусу кандидата в члени Євросоюзу.
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На сьогодні банківська система Сербії характеризується відкритістю та
прозорістю, і хоча в ній спостерігаються певні кризові явища, пов’язані з
високими процентними ставками за кредитами, однак, регулятор прикладає всіх
зусиль для стабільного функціонування системи та недопущення криз
ліквідності в банківському секторі.
Основним регулятором банківського ринку є Народний банк Сербії
(Народна банка Србије), який використовує наступні інструменти для
управління ліквідністю банківського сектору:
 операції на відкритому ринку;
 обов’язкові резервні вимоги;
 постійні механізми стерилізації або надання ліквідності [1].
Народний банк Сербії (НБС) використовує операції на відкритому ринку
через купівлю та продаж цінних паперів для регулювання ліквідності в
банківському секторі, а також впливає на рух короткострокових процентних
ставок.
Залежно від цілей, динаміки та методів реалізації, операції на відкритому
ринку, що проводяться НБС класифікуються наступним чином:
 основні операції – операції зворотного РЕПО або РЕПО продаж
цінних паперів зі строком погашення тиждень, операції проводяться на
регулярній основі через стандартні аукціони, відповідно до заздалегідь
затвердженого графіку. За даними НБС на останніх аукціонах середньозважена
відсоткова ставка за операціями РЕПО складала 9,40%, а максимальна і
мінімальна відповідно складали 9,50% та 9,10%. Обсяг операцій становить
зазвичай 100 000 динарів [2];
 довгострокові операції – здійснюються в першу чергу з тим, щоб
підтримати в довгостроковій перспективі ліквідність у банківському секторі.
Дані операції, як правило, проводяться у формі стандартних аукціонів;
 коригувальні операції – проводяться при необхідності, для
запобігання або пом’якшення наслідків раптового порушення ліквідності у
банківському секторі, зокрема через значні коливання короткострокових
процентних ставок. Коригувальні операції проводяться через термінові
аукціони [1].
НБС здійснює грошово-кредитні операції під заставу цінних паперів у
національній валюті, що емітовані:
 Національним банком Сербії;
 Республікою Сербія;
 Міжнародними фінансовими організаціями і банками.
З метою реалізації цілей управління ліквідністю банківської системи НБС
може використовуватись коригування номінальної вартості цінних паперів, що
є предметом операцій РЕПО (табл. 1).
Таким чином, операції на відкритому ринку являються основним
інструментом для регулювання ліквідності банківського сектору. На відміну від
операцій на відкритому ринку монетарна влада Сербії використовує обов’язкові

159

резервні вимоги лише як допоміжний інструмент регулювання ліквідності
банківської системи, коли інші ринкові заходи не ефективні.
Таблиця 1
Відсоткові ставки коригування для цінних паперів РЕПО
Вид цінних паперів

Строк до погашення, днів
Операції прямого РЕПО

Коригування, %

До 371

0,00%

Казначейські векселі,
емітовані НБС

Операції зворотного РЕПО
Казначейські векселі,
емітовані НБС
Дисконтовані цінні папери
Республіки Сербія та
міжнародних фінансових
інститутів
Купонні цінні папери
Республіки Сербія та
міжнародних фінансових
інститутів

До 371

18,00%

до 371

18,00%

372-731

30,00%

До 371
372-731
732-1096

9.00%
11.00%
12.00%

більше 1096

19.00%

Джерело: узагальнено автором за [3]

Наразі, встановлені нормативи обов’язкових резервів в національній
валюті до 2-х років – 5%, більше 2-х років – 0%, в іноземній валюті 29% та 22%
відповідно. Окремо встановлюються нормативи резервування для іноземної
валюти, що прив’язана до зобов’язань у національній валюті, які становлять
50% [4]. НБС виплачує банкам проценти на середньоденний залишок
обов’язкових резервів по ставці 2,5% річних [4].
Щодо постійно діючих механізмів регулювання ліквідності то НБС
використовує інструментарій кредитів овернайт для підтримання щоденної
ліквідності комерційних банків під заставу цінних паперів. Також
використовуються овернайт депозити для стерилізації надлишкової ліквідності
банківської системи. Процентні ставки за даними видами операцій
визначаються на ринковій основі, проте з урахуванням ключової процентної
ставки, яка для кредитів овернайт визначається як облікова ставка, збільшена
на 2,5 в.п., а для депозитів - як облікова ставка, зменшена на 2,5 в.п. [5]. Таким
чином, ставка за кредитами становить 13%, а за депозитами – 8%. Проте на
міжбанківському ринку середня ставка за кредитами овернайт BEONIA
(Belgrade OverNight Index Average) наразі в середньому складає 8.56% [6].
Отже, управління ліквідністю банківської системи здійснюється на основі
та з використанням ринкових механізмів й інструментів. Народний банк Сербії
прагне до максимальної відкритості своєї політики, щодо управління
ліквідністю, з метою протидії ринковим шокам через повне інформування
учасників ринку.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Кількісна оцінка компонентів інвестицій, зокрема, грошових надходжень
і платежів, становить складне завдання, оскільки на кожний з них справляє
вплив багато різноманітних факторів, а самі оцінки охоплюють достатньо
тривалий відтинок часу. Функціонування сучасної економіки будь-якої країни
неможливе без ефективної системи інвестиційної діяльності підприємств.
Метою дослідження є аналіз
сучасного стану методів оцінки
ефективності інвестиційної діяльності підприємств.
З метою обґрунтування інвестиційних проектів, які виконуються на
підприємстві можуть використовуватися різні узагальнюючі показники і
методи їхнього розрахунку. За ознакою обліку в інвестиційних розрахунках
фактора часу методи поділяються на:
динамічні, в яких всі грошові надходження й платежі дисконтуються на
момент часу прийняття рішення про інвестування капіталу;
статичні, які є приватним випадком динамічних і можуть
використовуватися за умови сталості у часі грошових потоків.
Для приведення різночасних витрат, результатів та ефектів
використовується норма дисконту d, яка дорівнює прийнятій для інвестора
нормі доходу на капітал. Технічно приведення до базисного моменту часу
витрат, результатів та ефектів, які мають місце у t-му періоді розрахунків
реалізації проекту, зручно проводити шляхом їх множення на коефіцієнт
дисконтування dt, який знаходиться для постійної норми дисконту d, як:
(1)
де: t — номер кроку розрахунків (t=0, 1, 2, ..., Т), а Т — горизонт
розрахунків. Якщо щорічний потік готівки постійний і надходження
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вираховуються рівними сумами, то PB можна легко визначити по такій
формулі:
(2)
де: CI – сума капіталовкладень; NP – чистий прибуток від проекту.
В загальному вигляді строк окупності (PB) дорівнює періодові часу,
протягом якого
n

 Pk  I

(3)
де: Рk - чистий грошовий дохід за рік k, обумовлений
інвестиціями (розраховується як сума річної амортизації в k-й рік і річного
чистого прибутку за k-й рік); І - величина інвестицій.
Простим методом оцінки інвестиційних проектів є метод визначення
бухгалтерської
рентабельності
інвестицій
(розрахунку
коефіцієнта
ефективності інвестицій):
k 1

Коефіцієнт
ефективності  Середньорічний чистий прибуток
Сума інвестицій - залишкова вартість ОФ

(4)
В розрахунок береться середньорічний чистий прибуток (балансовий
прибуток за вирахуванням відрахувань до бюджету).
Метод визначення чистої теперішньої вартості (Net Present Value —
NPV). Чиста теперішня вартість – це грошова вартість майбутніх надходжень
чи доходів, яка визначається як сума поточних ефектів за весь розрахунковий
період, приведених до першого кроку шляхом дисконтування, окремо за кожен
рік, різниці всіх витрат та надходжень коштів за період функціонування
проекту при фіксованій наперед визначеній нормі дисконту.
Якщо впродовж розрахункового періоду немає інфляційних змін цін або
розрахунки проводяться у базових цінах, то значення NPV для постійної норми
дисконту вираховується за формулою:

(5)

де: Bt — результати, які очікуються на t-му періоді розрахунків; Сt —
витрати, які здійснюються у тому ж періоді; Т — горизонт розрахунків (строк
функціонування проекту).
Застосування методу чистої поточної вартості дозволяє розраховувати і
порівнювати не тільки абсолютні показники (чисту поточну вартість), але й
відносні показники, до яких належить індекс доходності, який визначається як
співвідношення поточної вартості до обсягів капіталовкладень:

(6)
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(7)

де: СІ — сума капіталовкладень, що дисконтуються; Ct (-CI) — витрати у
t-му періоді при умові, що в них не входять капіталовкладення. Індекс
доходності тісно пов’язаний з NPV: якщо NPV позитивна, то РІ>1 та навпаки. У
виразі для СІ збиток входить із знаком ―плюс‖, а доход — зі знаком ―мінус‖.
Якщо РІ>1, то проект надає можливість для ефективного вкладання коштів. Як
правило, при порівнянні декількох проектів рентабельнішим є той, у якого PI
вищий. Метод розрахунку внутрішньої норми рентабельності (Internal Rate of
Return — IRR).Внутрішня норма рентабельності визначає рівень прибутковості
коштів, спрямованих на цілі інвестування, і показує максимально припустимий
відносний рівень витрат, які можуть бути пов'язані з даним проектом. IRR являє
собою коефіцієнт дисконтування, котрий при даній величині надходжень
коштів дорівнює поточній величині їх витрат; іншими словами - це коефіцієнт,
при якому поточна величина надходжень за проектом дорівнює поточній сумі
інвестицій, а величина чистої теперішньої вартості дорівнює нулю. Для
розрахунків IRR застосовується та ж сама методика, що і для розрахунку NPV.
Можуть використовуватись ті ж типи таблиць і замість дисконтування потоків
коштів при заздалегідь встановленому мінімальному коефіцієнті можуть
застосовуватись різні коефіцієнти дисконтування для визначення такої
величини коефіцієнта, при якій NPV дорівнює нулю. Цей коефіцієнт і є IRR, він
показує точну величину рентабельності проекту. Таким чином, IRR є рішенням
наступного рівняння:

(8)
Пропозиції про інвестування приймаються тільки в тому випадку, коли
величина IRR перевищує мінімальний коефіцієнт, що становить мінімально
прийнятну норму інвестування для капіталів, які вкладаються в проект. Якщо
розрахунок NPV інвестиційного проекту дає відповідь на питання, чи є
останній ефективним при деякій заданій нормі дисконту (d), то IRR проекту
знаходиться в процесі розрахунків і потім порівнюється з нормою доходу на
вкладений капітал, що вимагається інвестором. В разі, коли IRR дорівнює або
більше закладеної інвестором норми доходу на капітал, інвестиції у проект
можуть бути схвалені і може розглядатись питання про його прийняття. В
іншому разі інвестиції не мають рації.
При використанні IRR необхідно мати на увазі, що наведене рівняння не
завжди має місце, а в деяких випадках може мати більше одного рішення.
Обов’язковою умовою запобігання першому випадку є присутність мінусового
сальдо інтегрального ефекту в одному з періодів здійснення інвестиційного
проекту.
.

163

Чиста теперішня вартість

NPV

$1 200 000

IRR

$600 000
$0
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0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Ставка дисконту

Рис.1. Графік чистої дисконтованої вартості інвестиційного проекту
Підсумовуючи, хочемо зазначити, що загалом вибір проекту або його
варіанта та прийняття рішення про інвестування повинні проводитися на основі
всіх наведених вище показників комерційної ефективності, серед яких є певні
відношення пріоритетності. Крім зазначеного, враховується структура потоку
та сальдо реальних коштів.
Поряд із перерахованими критеріями в деяких випадках можна
використовувати інші показники: інтегральної ефективності витрат, точки
критичного обсягу виробництва, простої норми прибутку, капіталовіддачі
тощо. Для використання кожного з них необхідно мати ясне уявлення про те,
яке питання економічної оцінки проекту вирішується з його застосуванням і як
вибирається рішення.
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ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕДИЧНОГО
СТРАХУВАННЯ
Реформування економіки України в умовах становлення ринкових
відносин потребує відповідних змін у системі соціального захисту населення. У
трансформаційний період, який і досі триває в Україні, загострюється питання
соціального захисту громадян з боку держави і, в першу чергу, – збереження
здоров’я нації. Адже, як наголошується у ч. 1 ст. 25 Загальної декларації прав
людини, «кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу,
одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, яке є
необхідним для підтримання здоров'я…» [1].
Проте, медична галузь України залишається наймеш реформованою, а
відтак, і недостатньо пристосованою до сучасних вимог. Можна спостерігати,
як діюча система охорони здоров’я, що створена ще у радянські часи та є
бюджетною, продовжує функціонувати в сучасних економічних умовах. Хоча
проблеми, що існують, не можуть задовольнити ні населення, ні медичну
громадськість, яка прагне якнайшвидше виправити становище. Відтак, на
думку представників медичної та страхової галузей, на ринку страхових послуг
виникає достатньо багато пропозицій з добровільного медичного страхування
(ДМС), що є природною реакцією на виникнення попиту на додаткові або
якісніші медичні послуги [2].
Недофінансування медичної галузі, частіше за все, низька якість медичної
допомоги, висока вартість платних послуг сьогодні створюють сприятливе
середовище для стихійного розвитку системи ДМС.
Існує ряд проблем, які постають перед страховиками, які займаються
ДМС.
По-перше, це недосконалість нормативної бази: відсутність спеціальних
нормативних документів, які повністю регламентували б здійснення медичного
страхування в Україні.
По-друге, низька страхова культура населення: громадяни України не
виявляють значної зацікавленості у добровільному медичному страхуванні,
оскільки воно залишається досить дорогим задоволенням.
По-третє, вітчизняні страховики, які здійснюють ДМС, пропонують
практично однакові програми зі схожим набором послуг.
Наприклад, страхова компанія «ІНГО Україна» пропонує клієнтам віком
від 17 до 60 років базову програму «Невідкладна допомога» з розміром
страхової суми 75 000 грн., яка передбачає надання швидкої та невідкладної
допомоги, а також екстреної стаціонарної допомоги [3]. За найпростішою
програмою «Екстрена» забезпечується оперативне прибуття бригади лікарів
приватної швидкої допомоги, яка проводить діагностику невідкладного стану
та надає першу медичну, медикаментозну допомогу застрахованій особі, при
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необхідності транспортує до профільної медустанови для надання екстреної
допомоги в умовах стаціонару. І все це при щомісячній платі за страховку в
розмірі 45 грн та суму відповідальності 10 000 грн. на рік, яку бере на
себе страхова компанія «АХА Страхування» [4]. Страхова компанія «Провідна»
пропонує програму «Провідна турбота про родину», що призначена для
забезпечення страхового захисту фізичних осіб віком від 3 до 50 років від
розладу здоров’я внаслідок гострого захворювання, загострення хронічного
захворювання, нещасного випадку та включає невідкладну медичну допомогу,
невідкладне стаціонарне лікування і амбулаторно-поліклінічне лікування в
межах встановленого ліміту відповідальності. Страхова премія за такою
програмою становить від 2,5 до 4,5 тис. грн. на рік [5].
Слід відмітити, що у вищезазначених страховиків може різнитися перелік
лікувальних закладів, рівень сервісу в них та кошти на лікування.
Зазначимо також, що в умовах конкуренції на страховому ринку
спостерігається демпінг страхових тарифів, що призводить до невиконання або
неповного виконання зобов’язань за договором медичного страхування.
По-четверте, складні цивільно-правові відносини між лікувальнопрофілактичними закладами та страховими організаціями. Важливою
проблемою сьогодні є відсутність у страховиків реального механізму контролю
за якістю наданих страхувальнику послуг та важелів впливу на поліпшення
якості обслуговування в закладах охорони здоров’я, особливо, державної та
комунальної форм власності.
В цілому класичне ризикове ДМС досить збитковий вид страхування.
Проте він є «іміджевим», тобто показує, наскільки страхова компанія вміє
працювати з клієнтом, як швидко й якісно готова вирішити проблеми, що
виникають.
Можна запропонувати ряд заходів, спрямованих на вдосконалення
діяльності страховиків. Вони, на нашу думку, могли б спричинити свій
коригуючий вплив. Зазначимо основні:
1) вдосконалення нормативно-правової бази шляхом встановлення певних
вимог до ліцензування страхових організацій, що працюють у системі
добровільного медичного страхування, згідно з чітко встановленими
критеріями;
2) підвищення фінансової надійності вітчизняних страховиків та
забезпечення їх стресостійкості, що дозволить виховати страхову
культуру в суспільстві та збільшити рівень довіри населення до
фінансової галуззі України;
3) посилення зацікавленості вітчизняних страхових організацій у співпраці з
медичними установами.
Окрім того, запорукою успішного проведення ДМС є розробка страхових
програм, які дозволять забезпечити оптимальне співвідношення між страховою
вартістю програм та переліком запропонованих медичних послуг.
Варто відзначити, що медичне страхування є формою соціального захисту
інтересів населення в сфері охорони здоров’я, а його мета – гарантування
громадянам отримання медичної допомоги за рахунок нагромаджених коштів
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за умови настання страхового випадку, а також фінансування профілактичних
заходів. На нашу погляд, для досягнення вищезазначеної мети необхідно
реформувати сферу охорони здоров’я України шляхом ефективної співпраці
держави, суспільства та медичних установ різних типів та профілю діяльності та
страхових компаній як суб’єктів підприємництва. Державі в даному випадку
відводиться роль
стратегічного управління,
організаційно-правового
регулювання та основного матеріального забезпечення охорони здоров’я.
Громадянське суспільство бере участь у формуванні престижності здорового
способу життя та акцентує загальну увагу на соціальній значимості діяльності
медичних працівників. А на підприємництво покладається обов’язок
соціального захисту працюючого населення та додаткового матеріального
забезпечення сфери охорони здоров’я населення [6].
Загалом, система ДМС, яка реалізується в Україні сьогодні, передбачає
корекцію з урахуванням особливостей сучасного розвитку економіки країни.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
На сьогоднішній день фінансовий аудит став невід`ємною часткою
фінансового життя країни. Успішна робота сучасного підприємства неможлива
без знання його реального виробничого та фінансового стану та
конкурентоспроможності на ринку, на основі чого здійснюється планування
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подальшої господарської діяльності. Саме тому дослідження проблем
фінансового аудиту є досить актуальними в наш час.
Як відомо аудит провадиться поряд з фінансовим контролем діяльності
суб’єктів господарювання виконавчими органами, що реалізуються у
відповідності із законодавством спеціально уповноваженими державними
органами.
В процесі аудиторської діяльності проводиться перевірка фінансової
звітності на основі аналізу якої вираховуються показники, що характеризують
як внутрішній стан підприємства, так і можливість порівняння з показниками
конкурентів.
В наш час у світі існує багато різних довідників для порівняльного
аналізу звітів різних фірм. Необхідність професійного надання інформаційноконсультативних послуг призвело до того, що цей вид діяльності в багатьох
розвинених країнах став відносно самостійною сферою бізнесу. Всі бізнесдовідники та бюлетені повністю адаптовані до вимог замовників, і це пояснює
той факт, що в літературі немає єдиної методики аналізу фінансового стану
підприємств, відсутні типові універсальні методи побудови і аналізу фінансової
інформації.
Організація проведення фінансового аудиту розглядається у вигляді
двоетапної процедури: експрес-аудит фінансового стану, детальний
(поглиблений) аудит фінансового стану [1, с. 12].
Починати аудит краще з оперативного експрес - аудиту. В Україні він
тільки починає набувати популярність, але в розвинених країнах світу він вже є
широко вживаним. Метою експрес - аудиту є проста і наочна оцінка стану і
динаміки розвитку підприємства. Основними принципами такого аудиту є
відбір ряду основних показників, котрі є найбільш суттєвими і відносно
нескладними для розрахунків та виявлення слабких місць в господарській
діяльності за допомогою методів фінансового аудиту.
Джерелами інформації для проведення фінансового аудиту є: баланс
підприємства за попередній рік та за звітний період, звіт про фінансові
результати та їх використання за попередній і звітний рік, звіт про фінансово майновий стан, звіт з праці за попередній і звітний рік, розрахунок нормативів
власних оборотних коштів, звіт про витрати на виробництво продукції, робіт,
послуг, розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості, звіт про
наявність та рух основних фондів, амортизацію, бізнес – план, матеріали
маркетингових досліджень, висновки попередніх аудиторських перевірок.
Фінансовий аудит включає в себе: добір, групування та вивчення
показників, які характеризують стан фінансових ресурсів підприємства та їх
використання з метою мобілізації коштів, необхідних для виконання планових
чи проектних завдань і погашення фінансових зобов’язань в процесі
господарської діяльності підприємства. При аудиті розглядаються питання
формування і використання окремих видів фінансових ресурсів, їх розміщення
в різні матеріальні активи, оцінки платоспроможності і фінансової стійкості
підприємства, швидкості обігу коштів [2, с. 110].
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На наш погляд, фінансовий аудит потрібно проводити за допомогою
фінансових коефіцієнтів та співвідношень, які можна поділити на чотири
основні групи: показники ліквідності, показники активності, показники
заборгованості, показники прибутковості.
Показники ліквідності показують, наскільки легко підприємство може
сплачувати борги за своїми короткостроковими зобов’язаннями.
Показники активності показують, як швидко надходять на підприємство
кошти від дебіторів і як швидко воно сама сплачує рахунки. Показники
активності також демонструють швидкість оборотних коштів, пов’язаних з
товарно-матеріальними запасами, рахунками клієнтів та постачальників.
Показники заборгованості показують, який фінансовий ліверидж має
підприємство і чи не багато воно заборгувало. Показники заборгованості
можуть вказувати на необхідність змінити фінансову структуру капіталу
компанії раніше, ніж виникне погроза неплатоспроможності.
Показники прибутковості показують, наскільки ефективно підприємство
контролює свої витрати на виробництво та реалізацію товарів з наявних активів
і який чистий дохід отримує при цьому.
Кожна група показників певним чином характеризує діяльність
підприємства. Але ці фінансові показники та коефіцієнти мають найбільшу вагу
тоді, коли їх порівнюють з відповідними значеннями показників у конкурентів,
в цілому по галузі або в найкращому підприємстві галузі [2, с. 111].
Аудит цих показників дає можливість оцінити позиції підприємства на
ринку, її прибутковість та перспективи розвитку. Він дозволяє виявити слабкі
та сильні сторони підприємства і діяти відповідно.
Саме такий процес вдосконалення форм та методів проведення
фінансового аудиту, на наш погляд, сприятиме покращенню показників
фінансової діяльності як окремих підприємств так і держави в цілому.
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ЩОДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ
В умовах ринкової економіки зростає роль цінової політики, що
обумовлено загостренням конкурентної боротьби. При цьому підвищується
важливість управлінських рішень з цін, оскільки ціни значно впливають на
кінцеві фінансові результати і ринкове становище підприємства. Водночас,
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цінова політика вітчизняних підприємств доволі часто ще здійснюється
безсистемно та некваліфіковано. Так, підприємства використовують витратний
підхід до ціноутворення. При формуванні цін не враховуються попит покупців і
ціни конкурентів, ціни не пристосовані до змін ринкової кон’юнктури. Це
обумовлює необхідність переходу від традиційного до якісно нового підходу у
процесі формування цінової політики підприємств та подальшого дослідження
питання формування ціни в ринкових умовах.
Будь-яку ціну характеризують склад і структура. Ціна одиниці товару
формується з відповідних складових частин, що відображають склад ціни.
Співвідношення складників у відсотках до ціни називається структурою ціни.
Якщо розглядати склад ціни залежно від стадій товарного руху, то його можна
відобразити так, як це показано на рис. 1.
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Рис. 1. Взаємозв'язок між цінами, що утворюються в процесі руху товарів
(робіт, послуг) від виробника до кінцевого споживача
Схема відтворює взаємозв'язок між цінами, що складаються в процесі
руху товарів (робіт, послуг) від виробника до кінцевого споживача [1, с. 103].
Зазвичай виділяють три стадії товароруху і, відповідно, ціноутворення:
1) виробниче підприємство - гуртова торгівля;
2) гуртова торгівля - роздрібна торгівля;
3) роздрібна торгівля - кінцевий споживач.
Ціна, що формується на кожній стадії, є елементом ціни наступної стадії.
Проаналізуємо типовий склад і структуру ціни в промисловості, оскільки саме
ця галузь є основою для формування цін в переважній більшості галузей.
Спочатку формується гуртова відпускна ціна виробника, яка включає
вільну гуртову ціну виробника (ціну виробництва) та непрямі податки. Вільна
гуртова ціна виробника (ціна виробництва) встановлюється на фазі
виробництва товарів (робіт, послуг), є проміжною, повинна компенсувати
витрати виробника на виготовлення і реалізацію товарів, а також забезпечити
запланований підприємством прибуток. Розрахунковою базою ціни є повна
собівартість продукції, обчислена для одиниці конкретного виробу. До
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собівартості додають надбавку - відсоток рентабельності (прибутковості), в
який закладено бажаний прибуток підприємства [2, с. 52].
Розглянемо приклад визначення ціни на товари торгової марки
«ROSHEN». Необхідно зазначити, що торгова марка «ROSHEN» здійснює
маркетингову цінову політику з метою збільшення обсягів реалізації орієнтація на збут продукції. Ціна встановлюється на невисокому рівні, бо це
зумовлює збільшення обсягів реалізації. На формування ціни торгової марки
«ROSHEN» впливає багато різних чинників зовнішнього характеру. Передусім
сюди належать споживачі. Їх поведінка на ринку, купівлі, що здійснюються,
тісно пов’язані з рівнем цін на товари. Як правило, чим нижче ціна, тим більше
попит. Зміна ціни робить попит еластичним.
Роботу будемо виконувати поетапно відповідно до запропонованої
методики.
1. Ціль маркетингової та цінової політики: максимізація прибутку.
2. Проведений підприємством аналіз ринку дозволяє визначити
потенційну річну ємність ринку України в 34000 тис. шт. при ціні шоколадної
плитки 6 грн.
В період переходу до ринкових умов господарювання висока
еластичність попиту відносно ціни пояснюється тим, що на ринку існує більша
кількість аналогічних по якості і близьких по цінам товарів. При ціні, вищій за
6,50 грн. за виріб, вони починають віддавити перевагу товарам конкурентів, які
більш якісні (відповідно більш дорогі), оскільки вважають, що ціна товару не
відповідає рівню якості.
Розрахуємо складові повних витрат для прямого співставлення витрат на
випускаючу продукцію з ціллю знайдення орієнтовної ціни.
Враховуючи сучасні реалії господарювання, нижньою межею, до якої
можна знижувати ціну, - це фактична собівартість 4,00 грн. за шт. Виріб
знаходиться на етапі зрілості життєвого циклу товару. Прогнози показують, що
етап зрілості може продовжитися до 12 років (при збереженні стабільного
попиту). Для виробництва продукції необхідні інвестиції в сумі 2500000 грн.
Розрахуємо критичний об’єм реалізації продукції за весь період її виробництва,
який забезпечить беззбиткову роботу підприємства при мінімальній ціні 5,00
грн. розрахунок ведемо за формулою:
К=ПВ/(Ц-ЗВ),
(1)
де ПВ - постійні витрати (об’єм капітальних інвестицій); ЗВ - змінні
витрати в розрахунку на одиницю продукції; Ц - ціна одиниці виробу.
К=2500000/(5-4) = 2500000 (шт.)
Відповідно за рік необхідно в середньому реалізувати 2500000/12=208333
шт. однак, як свідчать дані при ціні 5,00 грн. очікується річний обсяг збуту у
кількості 60000 тис. шт. Відповідно, річний дохід складе:
(60000000-208333) х 1=59791667 (грн.)
Для ціни 5,50 грн.: К=2500000/ (5,5-4) =1666667шт.
Дохід: (45000000-1666667/12) х 1,5=67291667грн.
Для ціни 5,75 грн.: К=2500000/ (5,75-4) =1428572 шт.
Дохід: (42000000-1428572/12) х 1,75=73291667 грн.
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Для ціни 6,00 грн.: К=2500000/ (6-4) =1250000 шт.
Дохід: (34000000-1250000/12) х 2=67791667 грн.
Для ціни 6,50 грн.: К=2500000/ (6,5-4) =1000000 шт.
Дохід: (31000000-1000000/12) х 2,5=77291667 грн.
Для ціни 6,75 грн.: К=2500000/ (6,75-4) =909091 шт.
Дохід: (18000000-909091/12) х 2,75=49291667 грн.
Для ціни 7,00 грн.: К=2500000/ (7-4) =833333 шт.
Дохід: (10000000-833333/12) х 3=29791667 грн.
Подальше збільшення ціни лише призводить до зниження доходів. Таким
чинним, в якості базової ціни, що забезпечує максимальний дохід і відповідно
максимальний прибуток приймаємо 6,50 грн.
Отже, в сучасних ринкових умовах визначення коректної ціни за товари
чи послуги є основним фактором розвитку підприємства і розширеного
відтворення виробництва.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ КАСОВОГО
ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Виконання бюджету є однією з найважливіших та найскладніших стадій
бюджетного процесу, яка передбачає забезпечення повного та своєчасного
надходження доходів та фінансування видатків, запланованих бюджетом.
В сучасних умовах в Україні ключовим учасником процесу касового
виконання бюджетів усіх рівнів є Державне казначейство. Основне
призначення казначейства як фінансового інституту – забезпечення
обслуговування бюджетів та оперативне управління бюджетними коштами.
Проблемам пов’язаним з касовим виконанням місцевих бюджетів приділяють
значну увагу вітчизняні й зарубіжні науковці та практики, але існує чимало
питань, які потребують подальшого дослідження. З метою підвищення
ефективності та оперативності управління бюджетними коштами важливим
завданням є дослідження організаційного механізму виконання місцевих
бюджетів. В рамках зазначеної проблеми було розглянуто складові елементи
організаційного механізму касового виконання місцевих бюджетів органами
державної казначейської служби України (ДКСУ).
Проведене дослідження показало, що організаційний механізм касового
виконання місцевих бюджетів органами державної казначейської служби
досить складна система, яка складається з наступних підсистем:
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інформаційної;
нормативно-правової;
структурної;
інституціональної;
забезпечувальної.
Інформаційна підсистема забезпечує процес виконання місцевих
бюджетів необхідною інформацією та складається з наступних видів
інформації:
 зовнішньої по відношенню до органів ДКСУ інформації, яка надходить
від інших суб’єктів бюджетного процесу стосовно виконання місцевих
бюджетів;
 внутрішньої інформації, яка використовується в системі органів ДКСУ,
для забезпечення виконання місцевих бюджетів;
 внутрішньої інформації, яку готують в системі органів ДКСУ для
зовнішнього використання.
Нормативно-правова підсистема необхідна для забезпечення правових
умов виконання бюджетів, до її складу входять наступні законодавчі та
нормативні акти, які в тій чи іншій мірі регламентують процес касового
виконання місцевих бюджетів:
 Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закони України;
 Укази Президента України;
 Постанови Кабінету Міністрів України;
 Накази Міністерства фінансів України та інших міністерств та відомств;
 Рішення місцевих Рад та виконкомів;
 Інструкції, положення, роз’яснення, листи, методичні рекомендації, тощо.
Структурна підсистема відображає структуру органів державної
казначейської служби України, в тому числі структурні підрозділи, які є
учасниками процесу касового виконання місцевих бюджетів, їх функції,
чисельність,
порядок формування штатного розкладу, кошторисів та
фінансування.
Інституціональна підсистема поєднує в собі суб’єктів (учасників) процесу
касового виконання місцевих бюджетів, їх повноваження та взаємодію.
Забезпечувальна підсистема виконує фінансове, матеріально-технічне,
кадрове, технологічне, програмне забезпечення процесу касового виконання
місцевих бюджетів.
Вважаю, що підсистеми та складові елементи організаційного механізму
касового виконання місцевих бюджетів органами державної казначейської
служби України потребують подальшого, більш глибокого та детального
дослідження, задля виявлення наявних проблем та недоліків з метою розробки
пропозицій щодо удосконалення існуючого механізму.
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Шушкова Ю.В.
к.е.н., доцент,
Львівський інститут МАУП, м. Львів
ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У механізмі функціонування кредитної системи держави велика роль
належить комерційним банкам. Вони є багатофункціональними організаціями,
що діють у різних секторах ринку позичкового капіталу. Банки акумулюють
основну частку кредитних ресурсів і надають своїм клієнтам повний комплекс
фінансових послуг, включаючи кредитування. Купуючи ресурси на вільному
ринку кредитних ресурсів і продаючи їх підприємствам, комерційні банки
здійснюють прямий вплив на розвиток національної економіки.
Банки всіляко стимулюють кредитом ініціативу підприємств, організацій
і кооперативів у підвищенні технічного рівня виробництва, в збільшенні
випуску нових високоефективних видів продукції, наданні різноманітних
послуг населенню, виробництву товарів для населення і на експорт.
В Україні, за даними НБУ, найбільшу частку в структурі усіх кредитів,
що були надані банками на протязі 2008 – І півріччя 2013 років, займають
кредити суб’єктам підприємництва, які гостро відчувають нестачу грошових
коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності. У 2008 р. частка
кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зменшилася до 60,4 %. Однак у
2009 р., як наслідок впливу фінансово-економічної кризи відбувається значне
скорочення кредитування сектору домогосподарств через зменшення
отриманих ними реальних доходів, а частка кредитів суб’єктам підприємництва
збільшується до 63,9 %. В наступні роки зростання частки кредитів наданих
підприємствам продовжується і у 2011 р. вона склала майже 72 %. Станом на
початок 2012 року підприємствам були надані кредити на суму 580,3 млрд. грн.,
2013 р. – 609,2 млрд. грн. (для порівняння – фізичні особи отримали кредитів на
174,6 млрд. грн. та 161,8 млрд. грн. у 2012 і 2013 роках відповідно). Тобто,
можна відзначити, що приплив кредитних ресурсів у виробництво в 3,2 рази
більше, ніж сума тих кредитів, що використовуються переважно на
споживання, що неодмінно є позитивним моментом (рис. 1).
Як правило, вітчизняні банки надають підприємствам кредити у поточну
та кредити в інвестиційну діяльність.
Кредитування поточної діяльності вирішує такі завдання, як покриття
нестачі коштів у щоденній діяльності підприємства для оплати виконаних робіт
і послуг, для розрахунків із постачальниками та погашення інших видів
поточних заборгованостей.
Інвестиційне кредитування – це кредитування прямих інвестиційних
заходів або реальних інвестицій (вкладень в основний капітал і на приріст
матеріально-виробничих запасів). Тобто це кредити на інвестиційні проекти,
змістом яких є заходи з проектування, будівництва, придбання технології та
обладнання, підготовки кадрів тощо, спрямованих на створення нового або
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Рис. 1. Динаміка наданих банками кредитів; кредитів, наданих суб’єктам
господарювання та фізичним особам (станом на початок року) [1]
За даними НБУ, частка інвестиційних кредитів є ще дуже низькою.
Протягом 2009 – 2012 років банки переважно надавали кредити у поточну
діяльність, а їх частка коливалась у межах 80 – 90%. Зокрема, у 2009 році
кредити у поточну діяльність склали 79,1%, а у 2012 році – 87,7%. Крім того,
станом на кінець 2012 року, в Україні було надано короткострокових (до 1
року) кредитів на суму 296,5 млрд грн., середньострокових (1-5 років) на суму
235,2 млрд грн., а довгострокових (більше 5 років) кредитів на суму лише 73,7
млрд грн. [1].
Невелика кількість довгострокових позик в Україні пояснюється тим, що
банки не відважуються брати на себе ризики, пов'язані з довгостроковим
кредитуванням, а багатьом підприємствам України складно погодитися на
умови, які висувають банки. Слід зазначити, що саме довгострокове
кредитування є основою для розвитку виробництва, адже часто, особливо при
будівництві заводів або фабрик від моменту початку інвестування коштів до
моменту отримання доходів може проходити 5-7, або більше років.
Відсутність необхідних інвестицій у підприємницьку діяльність виступає
однією із перешкод стійкого довгострокового економічного зростання країни та
підвищення рівня добробуту населення. Погіршення стану багатьох видів
економічної діяльності, зокрема зношеності основних засобів (за деякими
експертними оцінками, оновлення виробничих процесів вітчизняних
підприємств вимагає понад 1,0 трлн дол. США і відповідно значного обсягу
часу на модернізаційні процеси) [2, с. 25], технічної та технологічної
відсталості, низького рівня використання виробничих потужностей, відсутності
або незначного рівня впровадження інновацій призводить до зниження
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конкурентоспроможності
українських
підприємств
та
послаблення
конкурентних позицій вітчизняної продукції на зовнішніх ринках. За даними
Всесвітнього
економічного
форуму,
Україна
за
технологічною
конкурентоспроможністю серед 139 країн світу посідає 83 місце, а за
інноваційною спроможністю — 63 місце [3].
Загалом по Україні (станом на кінець вересня 2013 року) найбільше
кредитних ресурсів сконцентровано у такому виді економічної діяльності як
торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого
вжитку — 37,17 % всіх виданих кредитів, в тому числі компаніям оптової
торгівлі — 27,5 %. Тобто, це свідчить про зорієнтованість національної
економіки на сфери торгівлі та обслуговування, а не на виробництво.
Не можливо оминути увагою той факт, що у вересні 2013 року
підприємства залучили у банків найбільший за останні 2,5 роки обсяг ресурсів майже 13 млрд. грн. В останній раз банки видали підприємствам більше
кредитів тільки в березні 2011 року (14,6 млрд. грн.). В цьому році в
середньому підприємства залучали від 2 млрд. до 8 млрд. грн. щомісяця.
Вересневого приросту вдалося досягти за рахунок активізації видачі позик у
національній валюті – їх підприємства залучили на 11,8 млрд. грн. Таку
ситуацію фінансисти пов'язують з активністю аграрного бізнесу, який із-за
сезонного фактора потребував грошей і пролонгував отримані раніше кредити.
Проте обсяги наданих кредитів можуть суттєво зрости у жовтні-першій
половині грудня, коли підприємства збільшуватимуть закупівлю продукції і
розширюватимуть склади перед новорічними святами.
Найменше кредитів надано підприємствам в галузі освіти (0,03 %),
охорони здоров’я (0,18 %), а також на діяльність у сфері готелів і ресторанів
(0,87 %). Якщо незначні обсяги кредитування соціальних сфер можна пояснити
незначною кількістю і розміром кредитоспроможних позичальників, то низькі
обсяги кредитування готелів і ресторанів — високою часткою прострочених
кредитів у цьому виді економічної діяльності (станом на 31.12.2012 року
прострочені кредити строком до 1 року складають 22,9 %).
У структурі кредитів, наданих підприємствам, у розрізі валют погашення,
переважали кредити в національній валюті. Так, станом на кінець 2012 року,
кредити в гривні склали 393147 млн. грн., тоді як у доларах США кредитів було
видано в еквіваленті на 180238 млн. грн.
Необхідно зауважити, що хоча сума кредитів в іноземній валюті майже
вдвічі менше, ніж сума кредитів у національній валюті, це все ще досить
високий показник. Він свідчить про великий рівень доларизації економіки, яка
стала головною причиною сильного впливу світової економічної кризи 20082009 років на економіку України.
Процентні ставки за кредитами, наданими підприємствам у гривні, зросли
із 14,9% 2010 р. до 17,3% у 2012 р. Проте уже з кінця 2012 р. і на протязі
першого півріччя 2013 р. вони знизились до 14,3%. Процентні ставки за
кредитами в іноземній валюті зменшились з 10,5% в 2010 р. до 8,3% у 2012 р., а
в серпні 2013 р. банки «просили» 9,79% за кредити у доларах та 8,51% – в євро.
В європейських країнах і в США процентні ставки значно нижчі, крім того
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вони є диверсифікованими залежно від ступеня ризику, тоді як в Україні,
ставки залежать здебільшого від терміну погашення.
Отже, загалом можна стверджувати, що банківське кредитування
суб’єктів підприємницької діяльності стикається із рядом проблем. Зокрема, до
них слід віднести недостатню розвинутість нормативно-правового
забезпечення; недосконалість механізму надання кредитів, особливо перевірки
кредитоспроможності позичальників; високу ризикованість кредитних
операцій; недостатність довгострокової ресурсної бази банків, а також високу
ціну кредиту та ін.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ВНУТРЕННИЙ АУДИТ»
В рыночных условиях хозяйствования вопросы эффективного
управления, прогнозирования и оценки деятельности предприятия остаются
особо важными. Разработка рекомендаций по поводу функционирования
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, критериев
эффективности работы, прогноза будущего развития входят в компетенцию
службы внутреннего аудита. Несмотря на богатый опыт работы таких служб за
рубежом (начиная с XIX ст.), в практике хозяйствования украинских
предприятий внутренний аудит считается относительно новой деятельностью.
В связи с этим вопрос определения сущности понятия внутреннего аудита и
сегодня остается актуальным.
В.Д. Андреев, В.П. Бондарь, В.В. Бурцев, Ф.Ф. Бутынец, Е.И. Волошина,
Н.И. Дорош, В.В. Кравченко, А.Ж. Пшеничная, А.А. Савин, Л.В. Сотникова,
В.П. Суйц, А.Д. Шеремет достаточно много внимания в своих исследованиях
уделяют системе внутреннего аудита. Однако остается ряд дискуссионных
вопросов, касающихся определения сущности понятия внутреннего аудита.
Наличие большого количества теоретических разработок свидетельствует
о существовании множества подходов к определению понятия внутреннего
аудита, и каждый из них раскрывает отдельные стороны и детали его сущности,
а также процедуры и правила, которые применяются на предприятиях всех
сфер хозяйственной деятельности в ходе его проведения.
Детальный анализ определений понятия «внутренний аудит» позволил
выделить наиболее популярные подходы к его пониманию, выявить общие
тенденции, а также отличительные черты в различных трактовках. Авторы
называют «внутренний аудит» деятельностью, формой или системой контроля,
независимой оценкой, комплексом функциональных средств, проверкой,
внутренними правилами и процедурами контроля и пр. Отсутствие единого
определения данного понятия связано главным образом с тем, что каждый
специалист исходит из своей собственной научной позиции. Но в практической
деятельности появляется необходимость иметь комплексное определение,
включающее в себя как отличительные особенности изучаемого явления, так и
конкретизацию его сущности.
Так, международные нормативные акты, посвященные внутреннему
аудиту, а именно Международный стандарт аудита 610 «Рассмотрение работы
внутреннего аудита» и Международные профессиональные стандарты
внутреннего аудита, трактуют его как деятельность. При этом МСА 610
определяет внутренний аудит как оценочную деятельность специальной
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внутренней службы, в функции которой входит изучение, оценка и мониторинг
адекватности и эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего
контроля [1; 2].
Такой же подход к определению понятия прослеживается у В.В. Бурцева
[3, c. 35], Е.И. Волошиной и П.Н. Майданевич [4, c. 312], Н.И. Дорош [5, c. 41],
Т.В. Фоминой [6, c. 443].
В Украине внутренний аудит законодательно регламентируется в банках,
финансовых учреждениях и органах государственного сектора (УГКСУ, органы
прокуратуры, МОЗ). Распоряжение КМУ «Про одобрение Концепции развития
государственного внутреннего финансового контроля» определяет внутренний
аудит как форму контроля только для органов государственного сектора [7].
Как форму или систему контроля внутренний аудит трактуют и такие
авторы, как Ф.Ф. Бутынец [8, c.188], В.В. Кравченко [9, c. 33], А.Д. Шеремет,
В.П. Суйц [10, c. 40].
Определение внутреннего аудита как независимой оценки финансовохозяйственной и управленческой деятельности принадлежит таким ученым, как
В.Д. Андреев, А.Ж. Пшеничная и пр. При этом внутренний аудит основывается
на системном процессе объективного сбора, анализа и оценке свидетельств об
экономических событиях с целью установления критериев эффективности
работы, прогноза будущего развития, разработки рекомендаций и советов [11,
c. 30; 12, c. 238].
Вызывает интерес трактовка внутреннего аудита, предложенная
В.И. Подольским, А.А. Савиным и Л.В. Сотниковой, которые акцентируют
внимание на проверке и оценке работы организации в интересах
руководителей, целью которой является помощь сотрудникам организации в
эффективном выполнении своих функций [13, c.9].
В.П. Бондарь называет внутренний аудит комплексом функциональных
средств, с помощью которых руководители удостоверяются в том, что системы
бухгалтерского учета и финансовые системы функционируют таким образом,
который
максимально
уменьшает
риск
мошенничества,
ошибок,
нерентабельности или расточительства [14, c. 74].
Для более глубокого и детального понимания сущности какого-либо
понятия следует рассмотреть его в узком и широком смысле. При это в
широком смысле раскрывается общая характеристика явления, даются его цели
и отличительные особенности, в узком – конкретизируется сущность явления
через методику достижения поставленных целей.
Проведенный анализ сущности внутреннего аудита позволяет
сформулировать следующие его определения: в широком смысле внутренний
аудит – это деятельность службы внутреннего аудита по выполнению функций
контроля уровней управления, предоставлению консультаций, направленных на
повышение эффективности деятельности предприятия, а также прогнозу
будущего развития; в узком смысле внутренний аудит – это внутренние
правила и процедуры контроля, которые введены руководителем для оценки
порядка ведения бухгалтерского учета, изучения финансовой и операционной
информации.
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Проведенная попытка унификации понятия внутреннего аудита будет
полезна руководителям предприятий различных сфер хозяйствования и
работникам служб внутреннего аудита для более ясного понимания его
сущность, а также более эффективного контроля и оценки системы
бухгалтерского учета, финансовой и хозяйственной информации.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В современных условиях хозяйствования информация о фактическом
состоянии дел на предприятии является жизненно необходимой для его
дальнейшего успешного функционирования. Такую информацию менеджмент
получает по результатам инвентаризации, вследствие чего, еѐ периодическое
проведение является обязательной компонентой построения и ведения точного
учета на предприятии.
Исследованию проблемных вопросов, связанных с проведением
инвентаризации, посвящены труды ряда отечественных и зарубежных ученых,
в частности: Бутынця Ф.Ф., Сука Л.К., Васюты-Беркута О.И., Фариона И.Д.,
Линника В.Г., Матвеевой В., Тимофеева Г. и др.
Термин «инвентаризация» имеет множество подходов к его определению,
вследствие чего, отечественные и зарубежные ученые, трактуют его с разных
позиций (табл. 1).
Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
№ 996-XIV от 16.07.1999 г. (далее – Закон Украины № 996-XIV), а также
Инструкция «Об инвентаризации основных средств, нематериальных активов,
товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов,
утвержденная приказом Минфина Украины от 11.08.1994 г. № 69 (далее –
Инструкция № 69) не содержат определения данного термина [1, 2].
Таблица 1
Определение понятия «инвентаризация»
Автор
Бутинец Ф.Ф.
[3, с. 345]
Сук Л. К., Сук П.Л.
[4, с. 413]
Васюта–Беркут О.И.
[5, с. 50]
Фарион И.Д.,
Перевозова И.В.
[6А, с. 264]

Определение понятия инвентаризация
Инвентаризация – проверка и оценка фактического наличия
объектов
контроля,
которая
осуществляется
путем
наблюдения, измерения, регистрации с последующим
сравнением полученных данных с учетными показателями.
Инвентаризация – это проверка в натуре наличия и состояния
материальных ценностей и вложений предприятия, расчетов
и обязательств и сверка их фактического наличия с данными
бухгалтерского учета.
Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета, с
помощью которого обеспечивается наличие учетных данных
о средствах предприятия.
Инвентаризация – проверка фактического наличия и
состояния объекта контроля, осуществляемая путем
наблюдения,
измерения,
регистрации
и
сравнения
полученных данных с данными бухгалтерского учета
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Понятие «инвентаризация» в Инструкции № 69 возможно выделить
только из сформулированных в ней ее основных задач, т. е. под
инвентаризацией понимается выявление фактического наличия основных
фондов, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных
средств, ценных бумаг и других денежных документов, а также объемов
незавершенного производства в натуре.
Согласно ст. 10 Закона Украины № 996-XIV в ходе проведения
инвентаризации подвергается проверке и документально подтверждается
наличие, состояние и оценка активов и обязательств.
Следовательно, Инструкция № 69 гласит, что в ходе проведения
инвентаризации используются методы фактического контроля, а Закон
Украины № 996-XIV предполагает использование методов документальной
проверки.
Исследуя методы фактического и документального контроля, стоит
выделить такое понятие, как «ревизия».
Термин «ревизия» происходит от латинского слова «revisіо», что в
переводе означает «просмотр» или «опять смотрю» [7, с. 1].
В ст. 4 Закона Украины «Об основных принципах осуществления
государственного финансового контроля» от 26.01.1993 г. № 2939-XII,
определено, что ревизия заключается в документальной и фактической
проверке определенного комплекса или отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности подконтрольного учреждения, она должна
обеспечивать выявление имеющихся фактов нарушения законодательства,
установление виновных в их допущении должностных и материально
ответственных лиц [8].
Ф. Бутынец считает, что документальная проверка осуществляется путем
сравнения фактического состояния и его документального отражения в учете
[9, с. 88].
Под фактической проверкой понимают проверку количественного и
качественного состояния объектов [10, с. 88].
То есть фактические методы контроля используют при проведении как
инвентаризации так и ревизии, а методы документального контроля
используют исключительно при проведении ревизии.
Таким образом, изучая законодательные и нормативные акты в части
проведения инвентаризации, следует отметить их методологическую
недоработку. Следовательно, поправка ст. 10 Закона Украины №996-XIV, а
именно, установка единой общегосударственной трактовки термина
«инвентаризация» как способа проверки соответствия фактического наличия
имущества в натуре данным бухгалтерского учета, отраженных на счетах,
крайне необходима.
Инвентаризация сегодня – это не только теоретические основы
хозяйственного контроля, а еще и его организационная форма, которая
используется для выявления и оценки фактического состояния имущественной
базы предприятия, повышение эффективности использования ресурсов,
контроля за работой материально ответственных лиц, а также выявление
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отклонений между его фактическим наличием и данным учета, выявления
виновных в этом лиц.
Успешность проведения инвентаризации во многом зависит от
правильной организации и обоснованной техники ее осуществления,
вследствие чего существует необходимость постоянного совершенствования
методики проведения инвентаризации, законодательных документов и
нормативно-правовых актов, регулирующих данный процесс.
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Єфременко О.В.
к.е.н.,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
м. Луганськ
ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Інвестиційна нерухомість це власні або орендовані на умовах фінансової
оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі,
утримувані з метою отримання орендних платежів та (або) збільшення власного
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капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг,
адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності [4]. В
міжнародній практиці обліку та звітності даний актив почали виокремлювати
раніше ніж в Україні. У вітчизняну практику обліку він потрапив з МСБО 40
«Investment property». Зустрічаються різні переклади цього стандарту. Так,
даний МСБО перекладають або як «інвестиційне майно», або як «інвестиційна
власність», або як «інвестиційна нерухомість». Тож, слід, зупинитися на
єдиному варіанті перекладу, який би чітко відображав зміст та суть даного
стандарту. Так, якщо в стандарті йде мова про землю, споруди та будівлі, то
цілком логічним й вірним було б стверджувати, що мова йде саме про
нерухомість. Хоча, виходячи з юридичної точки зору крім земельних ділянок,
будівель та споруд до нерухомості відносять й повітряні та морські судна, й
інші речі, права на які підлягають державній реєстрації. В бухгалтерському
обліку такого немає, а поняття інвестиційно нерухомоті чітко обмежене:
земельні ділянки, будови та споруди. Якщо ж говорити про використання
терміна «майно», то в такому випадку, слід згадати, що майно розрізнюють:
рухоме та нерухоме, тож це більш широке поняття ніж поняття нерухомість.
Тож, майно є дуже ємким поняттям. Що до власності, то право власності
передбачає право володіння, розпорядження та користування (закріплюється
правовстановлюючим документом). Якщо ж важливою рисою інвестиційної
нерухомості є те що власні або орендовані земельні ділянки та споруди можуть
бути передані в подальшу оренду, то дана назва частково є вірною. Тож,
найбільш вдалим є поняття інвестиційна нерухомість, бо воно умовно
відображає вузьке та загально розповсюджене розуміння нерухомості, як землі
або будівлі.
Згідно П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» її вартість в балансі
відображається окремою статтею. Відповідно до цієї норми в П(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [3] передбачено, що у рядку з кодом
1015 Балансу (Звіту про фінансовий стан) відображається вартість об'єктів, що
віднесені до інвестиційної нерухомості. Що підкреслює необхідність та
значення визнання інвестиційної нерухомості як специфічного активу
підприємства.
Слід зазначати, що даний [3] стандарт затверджено 07.02.2013 р., а до
того був чинний П(С)БО 2 «Баланс», згідно якого передбачалось, що у
вписуваних рядках 055-057 відображається вартість об'єктів, що віднесені до
інвестиційної нерухомості відповідно до П(С)БО 32. У рядку 055 «Справедлива
(залишкова) вартість інвестиційної нерухомості» наводилась справедлива
вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою
вартістю, та залишкова вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується
за первісною вартістю, що дорівнювала різниці між первісною вартістю (рядок
056) і сумою зносу (рядок 057). У рядку 056 «Первісна вартість інвестиційної
нерухомості» наводилась первісна вартість інвестиційної нерухомості, яка
обліковувалась за первісною вартістю. У рядку 057 «Знос інвестиційної
нерухомості» наводилась інформація у дужках про суму амортизації
інвестиційної нерухомості за звітний період, яка обліковується за первісною
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вартістю. Статус рядків «вписувані» свідчив про те, що в формі № 1 «Баланс»
«старого» зразку цих рядків не було. Лише ті підприємства, які мали на своєму
балансі інвестиційну нерухомість повинні були самостійно вписати ці рядки до
звітної форми. На сьогодні ж у формі звітності з’явився рядок, що одразу
виокремлює інформацію про інвестиційну нерухомість. При цьому окремої
інформації щодо первісної та залишкової вартості цього активу формою
нормативно не передбачено.
Відмінності інвестиційної нерухомості від інших активів в тому, що вона:
є активом (лише земля, будівлі та споруду) утримувані виключно з метою
отримання орендних платежів та (або) збільшення власного капіталу;
обліковується згідно П(С)БО 32; генерує кошти не в сукупності з іншими
активами, наприклад виробничим обладнанням, а самостійно; можливість
обліку за справедливою вартістю говорить про можливу ліквідність такої
нерухомості, й відповідно наявність на неї доступних ринкових цін;
неможливість її використання у звичайній виробничій діяльності, в
адміністративних цілях, в разі передачі по договору фінансової оренди, в разі
будівництва або реконструкції.
Таким чином, враховуючи необхідність подання в Балансі (Звіті про
фінансовий стан) інформації щодо будь-яких активів на початок і кінець
звітного періоду, бухгалтери мають звернути увагу на зміну рядків та їх кодів
щодо відображення інвестиційної нерухомості. Особливого значення це
набуває при перенесенні даних з фінансової звітності «старої» форми до
«оновлених» форм фінансової звітності, а також при проведенні аналізу
фінансової звітності для ухвалення управлінських рішень.
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Кривоконь О. С., к.е.н., доцент;
Кавун О.В. студентка 4 курсу
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО
ПОЛІПШЕННЯ
За умов переходу економіки України до ринкових відносин значно
зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств,
оцінки використання їхнього майна та капіталу, їхньої ліквідності,
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платоспроможності, фінансової стійкості та прибутковості і пошуку на цій
основі способів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.
На даний час більшість підприємств не можна характеризувати як
стабільними та такими, що мають стійкий фінансовий стан. Саме тому гостро
постає питання дослідження фінансового стану підприємства, пошуку нових
підходів до вирішення цієї проблеми.
Дослідженню фінансового стану підприємства свої праці присвятили такі
вчені: І. Бланк, Р. Брейлі, В. Ковальов, О. Пилипченко, Н. Шандова, Д. Кучерак,
І. Цигилик, А. Перетятько, Єфімова О. та інші.
Метою статті є висвітлення сутності аналізу фінансового стану
підприємства та шляхів його поліпшення.
Основним завданням аналізу господарської діяльності є оцінка
використання активів, доходів, витрат і результатів діяльності підприємства за
звітний період, виявлення факторів, які вплинули на кінцеві фінансові
результати.
Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності
кожного підприємства. Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук
резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного
розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним
зобов'язань перед бюджетом, кредиторами та іншими установами.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими,
щоб усі, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли
одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у
фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність
продовження або встановлення таких відносин з підприємством [1,c.155].
Аналіз фінансового стану підприємства має три основні цілі:
перша – оцінити минулу фінансову діяльність підприємства;
друга – підготувати інформацію, необхідну для прогнозування
майбутньої діяльності підприємства;
третя – порівняти показники діяльності підприємства з показниками
інших підприємств галузі [2, c.8].
Аналізу фінансового стану підлягають основні статті балансу та інші
матеріали обліку та фінансової звітності. Вивчається раціональність
формування й використання власних, запозичених та залучених коштів,
відповідність сум власних оборотних коштів потребам у них, обсяг формування
та виконання плану одержання прибутку. Виявляються причини недостатнього
залучення джерел надходження прибутків, наявність невикористаних
оборотних коштів та можливості їх мобілізації, наявність і рух запасів товарноматеріальних цінностей, джерела їх утворення, ефективність використання
кредиту і його матеріальне забезпечення. Оцінюється стан розрахунків
підприємства з бюджетом, банками, постачальниками, покупцями [3,c.20].
Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами:
– прибутковість роботи підприємства;
– оптимальність розподілу прибутку, що залишився у розпорядженні
підприємства після сплати податків і обов’язкових платежів;
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– наявність власних фінансових ресурсів не лише мінімально-необхідного
рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції;
– раціональне розміщення основних і оборотних фондів;
– платоспроможність та ліквідність [4,c.125].
Покращення фінансового стану підприємства можна досягти завдяки
збільшення його прибутку. Збільшити прибуток можна за допомогою таких
чинників. Можна збільшити ціну на продукцію, надані послуги, виконану
роботу. Цей варіант не зажди доцільний, оскільки в умовах пануючого
кризового стану економіки країни, підприємства не мають достатньо грошових
коштів, щоб заплатити ще більшу суму за послуги, роботу, товари.
Резерви зростання прибутку – це кількісні можливості збільшення
прибутку завдяки:
– збільшенню обсягу реалізації продукції;
– зменшенню витрат на виробництво і реалізацію продукції: усунення
перевитрат по сировині і матеріалах, усунення понадпланових відходів,
усунення невиправданих і непродуктивних витрат у складі цехових і
загально-виробничих витрат, а також у складі витрат на утримання і
експлуатацію устаткування, усунення втрат від браку;
– постійному зниженню позареалізаційних збитків [2,c.9].
Отже,аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства дає
кількісну та якісну характеристику змін, що відбулися відносно заданої
програми. Одним з основних напрямів фінансового оздоровлення підприємства
є пошук внутрішніх резервів збільшення прибутковості виробництва і
досягнення беззбиткової роботи за рахунок повного використання виробничої
потужності підприємства, підвищення якості і конкурентоспроможності
продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ
Удосконалення системи державного фінансового контролю залишається
актуальною темою для науковців, оскільки ряд проблемних питань
залишаються спірними. Їх вирішення дозволить сформувати єдину ефективну
систему державного фінансового контролю.
Дослідженням напрямів удосконалення державного фінансового
контролю займалися такі фахівці: О. Андрійко, О. Василик, Ю. Воронін, В.
Міщенко, І. Іванова, О. Рябченко, І. Стефанюк та інші.
Метою статті є характеристика напрямів удосконалення державного
фінансового контролю, які б забезпечували вирішення основних проблем його
функціонування.
Державний фінансовий контроль – це здійснення нагляду спеціально
уповноваженими органами влади у межах, встановлених законодавством, за
діяльністю
суб’єктів
фінансово-господарської
діяльності
з
метою
попередження, виявлення та припинення правопорушень [1, c.123].
Важливість державного фінансового контролю в економіці держави
зумовлена його місцем та роллю в усіх сферах суспільного відтворення:
контроль займає центральне місце в системі фінансового адміністрування та
супроводжує процес руху грошових коштів. З одного боку він є засобом зв'язку
між фінансовим плануванням та фінансовим обліком, а з другого, передумовою
здійснення функцій фінансового аналізу та регулювання. Контроль відіграє
інтегруючу роль, недооцінка чи ігнорування якої унеможливлюють фінансове
адміністрування, призводячи його систему до ліквідації [2, c.318].
Для посилення функцій державного контролю, його подальшого
становлення як повномасштабної системи, що охоплює інтереси держави і її
громадян у фінансовій сфері, потрібно реально оцінити сучасний стан основних
елементів цієї системи й розробити шляхи її удосконалення.
Серед усіх проблем, пов’язаних зі здійсненням державного контролю,
центральне місце посідає проблема ефективності. Категорія ефективності в
даному випадку має подвійне тлумачення: ефективність використання
бюджетних коштів; ефективність самого державного фінансового контролю.
Перспективи удосконалення фінансового контролю залежать від якості на
всіх його етапах і своєчасності реагування фінансових органів, головних
розпорядників кредитів та органів влади на виявленні факти нецільового і
неефективного використання бюджетних коштів шляхом ужиття заходів для
відшкодування незаконних витрат, регулювання обсягів фінансування і
приведення у відповідність із нормативно-правовими актами, що регулюють
бюджетний процес [3, c.142].
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Важливу роль державного фінансового контролю в загальній системі
контролю як елемента в системі управління суспільними процесами відіграє
його специфіка, що найяскравіше проявляється в контрольній функції самих
фінансів. Властива фінансам здатність виражати специфічну сторону виробничо-господарської діяльності в будь-якій сфері робить фінансовий
контроль всеохоплюючим і всеосяжним [4, c.140].
Напрями удосконалення системи державного фінансового контролю
полягають у гармонійному розвитку усіх складових елементів та усуненні
диспропорцій і деформацій у системі державного фінансового контролю.
Основними пріоритетними напрямами, спрямованими на підвищення
ефективності функціонування фінансового контролю, є:
 організація фінансового контролю, побудована на міжнародній практиці;
розробка і практична реалізація концепції цілісної системи фінансового
контролю, що базується на єдиних принципах, правилах, методології та
інформаційній базі;
 узгодження основних напрямів взаємодії правових актів державного
фінансового контролю з актами інших підгалузей фінансового права;
 чітке розмежування внутрішнього і зовнішнього контролю, що сприятиме
незалежності та самостійності контролюючих органів та об’єктивності у
проведенні перевірок;
 оптимізація функцій та повноважень кожного контрольного органу, що
сприятиме формуванню ефективної організаційної структури системи
державного фінансового контролю [5,c.65].
Отже, економічні тенденції й наслідки світової фінансової кризи показали
необхідність удосконалення державного фінансового контролю як вагомої
складової фінансової системи країни. Чітка цілеспрямованість, глобалізаційні
та інтеграційні процеси стали поштовхом до формування нових стандартів
економічних відносин в цілому й до реалізації місії фінансового контролю.
Необхідно забезпечити функціонування такої системи контролю, яка б
ефективно запобігала всім можливим порушенням і зловживанням, а також
вказувала на ті недоліки, які існують на об’єктах контролю та можливості їх
усунення в майбутньому.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Для організації ефективного обліково-аналітичного забезпечення
управління інвестиційними проектами важливого значення набуває класифікація
інвестицій, яку необхідно здійснювати, ґрунтуючись на різних критеріях –
об’єктах, суб’єктах, джерелах фінансування, періоді здійснення тощо.
Питанням класифікації інвестицій та вдосконалення обліку інвестиційноінноваційних процесів на машинобудівних підприємствах займались вітчизняні
науковці, зокрема Н. Баліцька, Л. В. Скоробогата, Я. Крупка, В. Ф. Максимова,
О. В. Артюх та ін.
За об’єктом вкладення інвестиції переважно поділяються на реальні та
фінансові, що найбільш точно відображає їх стратегічну спрямованість. При
цьому класифікація (поділ) фінансових інвестицій в податковому обліку з податку
на прибуток відрізняється від класифікації фінансових інвестицій в
бухгалтерському обліку. Для цілей оподаткування інвестиції поділяються на
фінансові, капітальні та реінвестиції [1]. У бухгалтерському ж обліку інвестиції
поділяються лише на фінансові та капітальні.
Фінансові інвестиції – це вкладання коштів у різні фінансові інструменти:
фондові (інвестиційні) цінні папери, спеціальні (цільові) банківські вклади,
депозити, паї та ін. [1]
Реальні інвестиції – це вкладання (внески) у виробничі (засоби) фонди
(основні й оборотні) [2]. Переважно це вкладання в матеріальні активи –
будівлі, обладнання, споруди та інші товарно–матеріальні цінності, а також
нематеріальні активи (патенти, ліцензії, «ноу-хау», технічна, науково–
практична, інструктивна, технологічна, проектно–кошторисна та інша
документація), тобто інветсиції спрямовані на підвищення інвестицінйоінновацінйого потенціалу підприємства.
Результати узагальнення науково-теоретичних підходів вітчизняних і
зарубіжних авторів до сутності реальних інвестицій свідчать про те, що
більшість учених асоціюють їх із вкладеннями в матеріальні (фізичні) активи,
що мають довгостроковий характер.
Дослідження змісту реальних інвестицій дозволяє зазначити їх характерні
риси та зробити висновки: реальні інвестиції – це вкладення у матеріальні
(необоротні, оборотні) й нематеріальні активи, тобто в основний капітал
підприємства; їх планування та здійснення супроводжується ризиком і
невизначеністю та спрямоване на приріст (збільшення) основного капіталу;
засобами реального вкладення можуть бути будь-які цінності (грошові, матеріальні,
нематеріальні), що характеризуються, як правило, великими розмірами.
Для правильного обліку інвестиційної та інноваційної діяльності
необхідно коректно визначати його вартість. Оцінка капітальних інвестицій
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здійснюється згідно із затратним підходом, можна сказати, що капітальні
інвестиції оцінюються на момент здійснення, так як в подальшому вони
втілюються як правило в необоротні активи, і облік здійснюється вже не
інвестицій, а необоротних активів.
Для більш адекватного відображення в обліку інвестиційних процесів на
підприємстві, доцільним є вдосконалення Плану рахунків бухгалтерського
обліку з виокремленням додаткових субрахунків до рахунку 15 «Капітальні
інвестиції». Адже прийняття рішення про характер і ознаки здійснюваних
підприємством робіт, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних
можливостей, які приведуть до збільшення економічних вигод, чи
здійснюються для підтримки, пов’язані з ремонтами об’єктів основних засобів,
не завжди можуть бути однозначним. Так, ремонт об’єкта може бути розпочато
в кінці року або кварталу, а закінчено на початку наступного року чи кварталу.
На поліпшення об’єкта може бути витрачено не один місяць. А вже після
завершення всіх відповідних робіт керівник зможе прийняти рішення. Отже, у
момент виникнення витрат, пов’язаних з проведенням ремонтів об’єктів
основних засобів, зміну економічних вигод розрахувати неможливо [3].
З метою визначення витрат, які належать до інноваційної діяльності,
доцільно виділити їх окремо об’єктом обліку. При цьому слід врахувати, що
для бухгалтерського обліку інноваційний процес доцільно поділяти на етапи:
1) розроблення новацій. Цей етап відрізняється тривалістю, великими
матеріальними та інтелектуальними витратами. Основна частина витрат
пов’язана саме з цим етапом, їх узагальнення дозволить провести оцінку
ефективності розробки та буде основою проведення оцінки об’єкта
інтелектуальної власності. Так як ці витрати списуються на витрати періоду, то
доцільно їх узагальнювати в окремій звітній формі на зразок статистичної
форми 1 – інновація з певними удосконаленнями;
2) апробація та перевірка отриманих зразків. За результатами апробацій
відбираються кращі, або ті, що відповідають заданим властивостям. Відібрані
зразки і є новаціями. Усі результати науково-дослідних та дослідноконструкторських розробок є об’єктами інтелектуальної власності. кращі
розробки мають фіксуватись у Журналі реєстрації заявок (форма ІВ-1, ІВ-2),
затвердженому наказом Міністерства статистики України від 10.08.2004 № 469;
3) відтворення новацій. Наявність цього етапу підтверджує доцільність
попередніх розробок, тому дуже важливо за кожною тематикою показувати
витрати для всіх складових інноваційного процесу. Впровадження розробок у
виробництво, тобто перетворення новацій на інновації, відбувається на
четвертому етапі. Цей процес передбачає використання в операційній та інших
видах діяльності підприємства новацій з метою досягнення комерційного
успіху. На сьогоднішній день підприємства зобов’язані вести спеціальний
Журнал реєстрації використаних об’єктів інтелектуальної власності (ІВ-3),
затверджений наказом Міністерства статистики України від 10.08.2004 № 469.
Але наявність спеціальних документів і відсутність об’єктивних даних
(різні відомства подають незівставну інформацію [4]), свідчить тільки про те,
що не працює система обліку інтелектуальної власності.
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Узагальнення таких даних про кожний об’єкт новацій дозволить
забезпечити виконання одного з найважливіших завдань обліку – забезпечення
системи управління перспективними даними на підставі дослідження аналогів.
Різноманітність і зміст процесів інноваційної діяльності роблять
практично неможливою її оцінку за натуральними або будь-якими іншими
показниками. Єдиним показником, що дає змогу звести воєдино та визначити
загальний обсяг цього виду діяльності, можуть бути тільки витрати - на проект,
продукт, процес, їх загальна величина [2].
Для вирішення проблеми обліку інноваційних витрат пропонуємо
використання синтетичного рахунка 941 «Інноваційні витрати», а для
забезпечення систематизації й аналізу інформації про витрати ввести облік
витрат на цьому рахунку в розрізі таких груп інноваційних витрат:
− 941.1 маркетингові дослідження (раціонально відображати витрати на
маркетингові дослідження потреб ринку, відбір і вивчення якості отриманих
ідей, пошук потенційних замовників);
− 941.2 інноваційне проектування (витрати, пов'язані з розробкою плану
дій, розрахунком планових показників проекту, бюджетуванням);
− 941.3 інноваційне виробництво (витрати на виробництво інноваційного
продукту, вартість усіх спожитих матеріальних і нематеріальних ресурсів);
− 941.4 комерціалізація продукту (витрати на рекламу, просування
та збут);
− 941.5 інші витрати (непрямі загально виробничі та загальногосподарські
витрати).
Цей метод є зручним, тому що в процесі здійснення інноваційної
діяльності підприємство несе певні витрати, які впливають на собівартість
виготовленої продукції, а в подальшому мають важливу роль і при визначенні
фінансових результатів. Тому доцільніше відображувати інноваційні витрати на
рахунку 941 і закривати його рахунком 79 «Фінансові результати» для
визначення фінансового результату.
Запропонований підхід дасть змогу відображувати всі витрати
інноваційної діяльності на одному рахунку, що полегшить визначення
собівартості інноваційних проектів, так як відсутність методичних
рекомендацій з обліку витрат на інноваційні процеси призвела до
розпорошення витрат на різних рахунках витрат, що ускладнює визначення
собівартості кожного етапу робіт і формування загальної суми цих витрат.
Додаткові субрахунки синтетичного рахунку «Інноваційні витрати»
дадуть змогу поступово накопичувати інформацію про витрати, понесені на
етапах виробництва та реалізації інновації. Така організація обліку дозволить
оперативно мати інформацію про розміри та коректність встановлення
фактичних витрат на інноваційну діяльність.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Бюджетні установи, як й інші суб’єкти господарювання, здійснюють
певну діяльність. Характерною особливістю діяльності бюджетних установ є те,
що вона відбувається у сфері надання послуг соціально-культурного, наукового
та іншого характеру. Важливою передумовою своєчасного та якісного надання
цих послуг є забезпеченість бюджетних установ засобами праці – основними
засобами, які становлять самостійний об’єкт бухгалтерського обліку бюджетної
установи. Основні засоби мають важливе значення у діяльності бюджетних
установ, державних підприємств та організацій та одночасно є частиною
національного багатства країни. Тому від повної, своєчасної і правильної
організації обліку надходження, збереження та використання основних засобів
бюджетними установами і організаціями залежить ефективне використання та
збереження бюджетних коштів, а в кінцевому підсумку подальше зростання
економічного підйому країни.
Дослідженню питань організації обліку руху основних засобів
бюджетних установ приділено уваги у працях провідних вітчизняних
науковців-економістів: О.А. Андренко, П.Й. Атамаса, Т.В. Канєва, Н.О. Лобода,
М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, О.П. Славкова, С.В. Свірко та інших.
Метою дослідження є ознайомлення із змінами в порядку відображення у
бухгалтерському обліку бюджетної установи операцій з обліку основних
засобів у відповідності до нових національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі.
Відповідно до пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 року № 1343 «Про внесення
змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» з 01 січня 2015 року
встановлено набрання чинності національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі і, в тому числі національного
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положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121
«Основні засоби».
Наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 року № 611 «Про
затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку
бюджетних установ»:
а) затверджено такі нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку
бюджетних установ, чинність яких визначено з 01 січня 2014 року:
- План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
- Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних
установ;
- Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних
установ.
б) відповідно до п. 4 зазначеного наказу втратили чинність:
- наказ Головного управління Державного казначейства України
Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 року № 114 «Про
затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та
Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року
за № 890/4183 (із змінами);
- наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 року № 61
«Про
затвердження
Інструкції
про
кореспонденцію
субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій
бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня
2000 року за № 497/4718 (із змінами);
- наказ Державного казначейства України від 17 липня 2000 року № 64
«Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів
бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня
2000 року за № 459/4680 (із змінами).
Таким чином, з 01 січня 2013 року бюджетні установи і організації для
обліку основних засобів повинні використовувати Положення з
бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ та План
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (в частині синтетичного
рахунку 10 «Основні засоби» та субрахунків до нього: 101 «Земельні ділянки»,
102 «Капітальні витрати на поліпшення земель», 103 «Будинки та споруди»,
104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти,
прилади та інвентар», 107 «Робочі і продуктивні тварини», 108 «Багаторічні
насадження» та 109 «Інші основні засоби»), затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 26.06.2013 року № 611 «Про затвердження деяких
нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ».
Основними методологічними аспектами в обліку основних засобів в
бюджетних установах є:
- доповнення субрахунку 103 «Будівлі і споруди» новими групами
основних засобів: лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма
проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і
передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних
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речовин до споживача; гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби,
водозахисні об’єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші
споруди;
- порядок визнання первісної вартості основних засобів, отриманих
безоплатно у випадках, передбачених законодавством, від іншої установи або
суб’єктів господарювання - юридичних осіб, що їх передала, з урахуванням
нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування
в експлуатації. Основні засоби передаються разом з первинними документами,
або обліковими регістрами, або іншими документами, що підтверджують
вартість придбання (створення) основних засобів. У разі якщо такі документи
відсутні, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату
отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства;
- з’явились поняття балансової (залишкової) та справедливої вартості:
балансова (залишкова) вартість необоротних активів - різниця між первісною
(переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченого
зносу (п. 2.1 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів
бюджетних установ); «…якщо залишкова вартість переданого об’єкта основних
засобів дорівнює нулю, то первісною вартістю отриманого об’єкта основних
засобів є його справедлива вартість на дату оприбуткування» (п. 3.2
Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ);
- основні засоби - матеріальні активи, які утримуються установою для
використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів,
виконанні робіт і наданні послуг, для досягнення поставленої мети, та/або
задоволення потреб установи, або здавання в оренду іншим особам і
використовуються, за очікуванням, більше одного року;
- встановлена вартісна межа для визнання інших основних засобів (п. 2.1
Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ)
«Установи зараховують до інших основних засобів сценічно-постановочні
засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити,
бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття,
перуки тощо)».
Враховуючи проведене дослідження, необхідно зазначити, що в
державному секторі України на даний час створюються умови для успішної
реалізації реформи бухгалтерського обліку та введення національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а в тому числі
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку основних засобів в
державному секторі.
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ВПЛИВ СТРУКТУРИ ПАСИВУ БАЛАНСУ НА ФІНАНСОВУ
СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах нестабільного економічного становища України, збитковості
значної кількості підприємств різних організаційно-правових форм і форм
власності зростає потреба в отриманні прогнозної інформації щодо розміру
власних і залучених джерел господарських засобів для гарантування майнових і
немайнових (організаційних) корпоративних прав власників. Власників
підприємства цікавить інформація про фінансові результати, напрями розподілу
прибутку, стійкість фінансового стану.
Зовнішній аспект фінансової стійкості підприємства пов’язаний із
стабільністю економічного середовища, в якому воно функціонує, що
забезпечується відповідним державним макроекономічним регулюванням
ринкової економіки. Внутрішній аспект фінансової стійкості відображає такий
стан його ресурсного потенціалу і таку його динаміку, при яких забезпечуються
стабільно високі фінансово-господарські результати діяльності підприємства
[1, с. 385].
Незважаючи на значний внесок вчених в розробку елементів облікової
політики джерел господарських засобів, оптимізації співвідношення власного
капіталу і зобов’язань, залишається невирішеним питання невідповідності
структури джерел господарських засобів в Україні вимогам міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).
У зв’язку з поступовим переходом українських підприємств на
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку були затверджені нові форми
фінансової звітності Національним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ відповідно до Наказу
Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року.
У результаті аналізу структури власного капіталу в Україні, Російській
Федерації, Республіці Білорусь виділені схожі складові: зареєстрований капітал
(статутний капітал), переоцінка необоротних активів, резервний капітал,
вилучений капітал. Відмінною рисою є відображення неоплаченого капіталу: в
Україні та Республіці Білорусь він виступає коригуючою статтею до власного
капіталу (динамічна концепція), а в Російській Федерації – як дебіторська
заборгованість в активі балансу (статична концепція).
Згідно з МСБО 1 ―Подання фінансової звітності‖ звіт про фінансовий стан
повинен, щонайменше, включати статті, які подають такі суми: торговельна та
інша кредиторська заборгованість; резерви; фінансові зобов’язання;
зобов’язання з поточного податку; відкладені податкові зобов’язання;
зобов’язання, включені у ліквідаційні групи, що класифікуються як призначені
для продажу; неконтрольовані частки, представлені у складі капіталу;
випущений капітал і резерви, які відносять на власників материнського
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підприємства [2, п. 54]. Розглянемо детальніше порядок відображення у
звітності цільового фінансування та доходів майбутніх періодів.
Згідно з МСБО 20 ―Облік державних грантів і розкриття інформації про
державну допомогу‖ існує два основні підходи до обліку державних субсидій:
метод капіталу, відповідно до якого субсидія визнається не у складі прибутку і
збитку, і підхід з позиції доходів, відповідно до якого субсидія відноситься на
доходи / витрати протягом одного або кількох звітних періодів [3, п. 13]. У
балансі по МСБО залишки визнаних коштів цільового фінансування
відображаються як доходи майбутніх періодів у складі зобов’язань. При цьому
залишки невизнаних коштів цільового фінансування відображаються
відокремлено у складі короткострокових зобов’язань.
У ході порівняння відображення в Балансі (ф. № 1) інформації про
власний капітал та зобов’язання в Україні, Російській Федерації, Республіці
Білорусь виявлено такі відмінні риси. Цільове фінансування відображається в
Україні у складі довгострокових зобов’язань і забезпечень, в Республіці
Білорусь – як складова власного капіталу. У той же час в Російській Федерації
існує розмежування: для комерційних організацій цільове фінансування
виступає як зобов’язання довгострокове і короткострокове. А некомерційна
організація іменує вказаний розділ ІІІ ―Капітал і резерви‖ як ―Цільове
фінансування‖. Замість показників ―Статутний капітал‖, ―Додатковий капітал‖,
―Резервний капітал‖ і ―Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)‖
некомерційна організація включає показники ―Пайовий фонд‖, ―Цільовий
капітал‖, ―Цільові кошти‖, ―Фонд нерухомого та особливо цінного рухомого
майна‖, ―Резервний і інші цільові фонди‖ (залежно від форми некомерційної
організації та джерел формування майна). Вважаємо, що в Україні слід також
цільове фінансування розглядати як довгострокове і короткострокове
зобов’язання залежно від того, повинні вони бути використані протягом
дванадцяти місяців або більше даного терміну.
Доходи майбутніх періодів згідно з законодавством України та Російської
Федерації відображаються як короткострокові зобов’язання, на відміну від
Республіки Білорусь, де доходи майбутніх періодів розглядають у складі
довгострокових і короткострокових зобов’язань.
Згідно з Інструкцією щодо застосування плану рахунків бухгалтерського
обліку фінансово-господарської діяльності організацій Росії до рахунку 98
―Доходи майбутніх періодів‖ може бути відкритий субрахунок 98-2 ―Безоплатні
надходження‖, на якому враховується вартість активів, отриманих організацією
безоплатно. В Україні згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій операція з безоплатного отримання необоротних
активів призводить до збільшення власного (в частині додаткового) капіталу.
Тому в Російській Федерації доцільно доходи майбутніх періодів як джерело
безоплатного отримання необоротних активів відображати у складі додаткового
капіталу у розділі ІІІ ―Капітал і резерви‖ Балансу (ф. № 1), що сприятиме
збільшенню розміру чистих активів підприємств і збільшить частку власного
капіталу в пасиві.
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Власники корпоративних прав зацікавлені на будь-якому етапі життєвого
циклу підприємства в забезпеченні оптимального співвідношення між
статутним капіталом і чистими активами для реалізації своїх прав на отримання
дивідендів та частини майна пропорційно частці у статутному капіталі тощо.
Необхідність розрахунку чистих активів як індикатора фінансової
стійкості підприємства пов’язана з існуванням фінансової концепції, відповідно
до якої капітал, як інвестовані кошти або інвестована купівельна спроможність,
є синонімом чистих активів. Разом з тим, концепція збереження фінансового
капіталу припускає, що прибуток заробляється, якщо тільки фінансова (або
грошова) сума чистих активів на кінець періоду перевищує фінансову (або
грошову) суму чистих активів на початок періоду після вирахування будь-яких
виплат власникам або внесків власників протягом даного періоду.
Отже, проаналізувавши структуру балансу в Україні, Російській
Федерації, Республіці Білорусь, слід зазначити, що в результаті аналізу
структури власного капіталу схожими складовими є: зареєстрований капітал
(статутний капітал), переоцінка необоротних активів, резервний капітал,
вилучений капітал. Відмінною рисою є відображення неоплаченого капіталу: в
Україні та Республіці Білорусь він виступає коригуючою статтею до власного
капіталу (динамічна концепція), а в Російській Федерації як дебіторська
заборгованість (статична концепція).
Доходи майбутніх періодів згідно з законодавством України та Російської
Федерації відображаються як короткострокові зобов’язання, на відміну від
Республіки Білорусь, де доходи майбутніх періодів розглядають у складі
довгострокових і короткострокових зобов’язань. У комерційних підприємствах
цільове фінансування відображається в Україні у складі довгострокових
зобов’язань і забезпечень, в Республіці Білорусь – як складова власного
капіталу, а в Російській Федерації – як зобов’язання довгострокове і
короткострокове. Вважаємо, що в Україні слід також цільове фінансування
розглядати як довгострокове і короткострокове зобов’язання залежно від того,
повинні вони бути використані протягом дванадцяти місяців або більше даного
терміну.
Діяльність підприємства на споживчому ринку направлена на досягнення
певних стратегічних цілей і тактичних завдань, які дозволяють забезпечити
ефективну господарську діяльність, виживання і його конкурентоспроможність
на ринку. Запропоновані зміни до структури пасиву Балансу (ф. № 1) як
інформаційної бази для аналізу фінансової стійкості дозволять розмежувати
залучені джерела формування активів підприємства на поточні і довгострокові,
що призведе до єдності методології розрахунку показників оцінки фінансової
стійкості.
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АУДИТОРСЬКА ВИБІРКА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ
АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР
В процесі виконання завдань з надання впевненості аудитори відповідно
до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг повинні здійснити низку аудиторських
процедур з метою збору достатніх та відповідних аудиторських доказів для того
щоб мати можливість висловити думку про те, чи складені фінансові звіти в
усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи
фінансової звітності [1, с. 309]. В процесі здійснення аудиторських процедур
перед аудиторами постійно виникає проблема формування вибірки для
здійснення відповідних аудиторських процедур. що пов’язана зі значними
обсягами господарських операцій, первинних бухгалтерських документів,
регістрів аналітичного та синтетичного обліку, а також іншої інформації, що
стосується
фінансово-господарської
діяльності
об’єкта
перевірки.
Використовуючи різноманітні джерела отримання інформації група з надання
впевненості має право самостійно обирати підходи до вибору обсягів
необхідної інформації для отримання достатніх та відповідних аудиторських
доказів.
Аудит базується на здійсненні аудиторських процедур на основі вибірки.
Застосування вибірки пов’язане з тим певними обмеженнями притаманними
аудиторській діяльності, а саме:
- обмеження часу на виконання договору;
- велика кількості інформаційних джерел;
- значний обсяг перевірки, що пов’язаний зі значними обсягами
господарських операцій, первинних бухгалтерських документів, регістрів
аналітичного та синтетичного обліку, а також іншої інформації, що стосується
фінансово-господарської діяльності об’єкта перевірки обмеженого часу, що
виділяється для проведення аудиту.
Перше обмеження пов’язане з тим, що при збільшенні аудиторських
процедур вище необхідного рівня значно зростає вартість аудиторських послуг.
Тому, враховуючи принцип ефективності контролю, при здійсненні
аудиторських процедур необхідно обмежить витрати часу, але необхідно
здійснити всі необхідні аудиторські процедури для отримання достатніх та
відповідних доказів для висловлення незалежної думки про достовірність
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фінансової звітності суб’єкта господарювання. Саме тому, після встановлення
цілей аудиторської перевірки, об’єктів та джерел інформації, група з надання
впевненості повинен визначити, яку частку документів слід обробити, щоб
отримати достатні підтвердження. У Міжнародних стандартах контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг наводяться
загальні підходи до здійснення завдань з надання впевненості та інших
аудиторських послуг, у тому числі відповідно до формування аудиторської
вибірки. Так, відповідно до МСА 530 аудитор може обрати наступні підходи
для вивчення сукупності об’єктів, що підлягають перевірці [1, с. 593]:
а) суцільна перевірка – аудитор обирає всі об’єкти (100 % перевірка);
б) вибрати специфічні об’єкти;
в) застосувати вибірковий спосіб.
Вибір підходу до вивчення об’єктів здійснюється на основі професійного
судження аудитора, яке повинно враховувати специфіку застосування кожного
підходу у конкретній ситуації.
При застосуванні вибіркового способу перевірки, аудитор користується
певними методами побудови вибірки. Так, відповідно до МСА 530 Відбір
елементів може проводитися з використанням як статистичних, так і
нестатистичних методів відбору [1, с. 594]. Рішення щодо використання
певного методу, статистичного чи нестатистичного, залежить від судження
членів групи з надання впевненості щодо їх ефективності для отримання
достатніх та відповідних аудиторських доказів у кожній конкретній ситуації, на
кожному конкретному підприємстві [1, с. 547].
Потрібно враховувати, що хоча всі методи формування вибірки є
рівноправними, методи статистичного формування вибірки є значно
складнішими та вимагають наявності у специфічних знань у галузі статистики.
Аналіз специфіки змісту статистичного і нестатистичного методів до
побудови аудиторської вибірки свідчить про те, що їх головною спільною
рисою є те, що вони базуються на судженнях аудитора в процесі ознайомлення
з бізнесом клієнта, планування аудиторської перевірки, здійснення тестів
контролю та при визначенні формування і оцінки вибірки. Також, потрібно
врахувати, що аудиторські процедури передбачені Міжнародними стандартами
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг, що будуть застосовуватись до елементів вибірки будуть аналогічними.
Головна відмінність між статистичним та нестатистичним методами
формування вибірки є те, що статистичний метод дає можливість оцінити та
проконтролювати результати, в той же час, нестатистичний метод не дає змоги
оцінити ризик вибірки.
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1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості
та супутніх послуг: видання 2010 р. - [Чинний від 01-01-10].- К: Міжнародна
федерація бухгалтерів, Аудиторська палата, 2010.– 1251 с.

200

Розіт Т.В.
кандидат економічних наук
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Сучасна економічна ситуація України потребує ефективних і
пристосованих до ринкових умов підходів до організації управління суб’єктами
господарювання. Інформаційний вибух - це наша реальність. Буквально з
кожним днем на людину обрушується все більша кількість інформації. Проте не
завжди та інформація, яку ми отримуємо є суттєвою і корисною. Наприклад, ті
дані, що відображаються у фінансових звітах не завжди задовольняють потреби
інвесторів. Формування достовірної, правдивої та повної інформації, що
ефективно розкриває діяльність підприємства для зацікавлених осібкористувачів, виступає основою для прийняття рішень про облікову політику.
Ефективність та якість ведення обліку на підприємствах та організаціях
залежить не тільки від рівня його організації, але й від розвитку ринкових
відносин в Україні, налагодженості зв’язків з іноземними партнерами та ін.
Правильно сформована облікова політика допомагає не лише ефективно
управляти системою обліку, а й регулювати фінансово-господарську діяльність
підприємства загалом.
Формування облікової політики є першим етапом у організації роботи
підприємств та облікового процесу, оскільки ефективність фінансовогосподарської діяльності підприємства та раціональна організація
бухгалтерського обліку залежить, в першу чергу, від ретельно продуманої
облікової політики.
Узагальнюючи точки зору багатьох науковців[3-5] та визначення
облікової політики, наведене в нормативно-законодавчих актах[1,2] можна
сказати, що під обліковою політикою необхідно розуміти сукупність методів,
принципів та процедур, які використовує суб’єкт господарювання для
складання фінансових звітів та ведення фінансового та бухгалтерського обліку,
з урахуванням специфіки діяльності підприємства, з метою отримання повної,
неупередженої, достовірної інформації, яка необхідна для прийняття
користувачами відповідних управлінських рішень.
Сутність облікової політики необхідно розглядати на трьох рівнях: мега-,
макро-, та мікрорівні. Мегарівень охоплює міждержавну облікову політику, що
включає в себе сукупність стандартів, норм та правил, які визначають
принципи функціонування бухгалтерського обліку для об’єднань країн.
Макрорівень визначає облікову політику як політику державних органів
влади, яка направлена на розвиток обліку в Україні. Вона здійснюється через
прийняття законів, постанов, розпоряджень та інших нормативно-законодавчих
актів щодо бухгалтерського обліку, аудиту та звітності. Облікову політику на
макрорівні формує Верховна рада України разом з Кабінетом міністрів та
Міністерством фінансів.
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Облікова політика на мікрорівні представляє собою політику конкретного
суб’єкта господарювання щодо функціонування фінансового, управлінського та
податкового обліку, з метою забезпечення надійності фінансової звітності.
Під час формування облікової політики підприємства повинні
враховувати такі фактори як форма власності та організаційно-правовий статус
підприємства;
діюча
система
оподаткування;
питання
фінансовогосподарського розвитку; технічне оснащення управління; ефективність
системи інформаційного забезпечення підприємства; кваліфікація кадрів
підприємства; система матеріального заохочення ефективності роботи
працівників та їх матеріальної відповідальності; розміри діяльності
підприємства; галузева специфіка підприємства [6].
Необхідно виділити основні проблеми, з якими зустрічаються
бухгалтерські служби при формуванні облікової політики, зокрема:
формальний підхід до формування облікової політики, суть якого полягає
у задоволенні інформаційних потреб зовнішніх користувачів та складання
фінансових звітів з урахуванням П(С)БО;
відсутність єдиної законодавчо установленої форми наказу про облікову
політику;
відсутність єдиної думки щодо сутності облікової політики та її змісту;
відсутність єдиного нормативного документу стосовно облікової
політики підприємства.
Останнім часом важливість, значимість облікової політики дуже зростає.
Адже це, свого роду, бухгалтерська Конституція для суб’єктів господарювання.
Закордонна практика свідчить про те, що міжнародні підприємства дуже
шанобливо відносяться до правил гри, які прописані у так званих
«бухгалтерських конституціях». Оскільки Україна зараз рухається до
Європейського Союзу, то дотримання всіх його випробувань, у тому числі й
щодо обліку взагалі, а зокрема до облікової політики, повинно змінюватись.
На жаль, для вітчизняних підприємств наказ про облікову політику є
формальним документом, адже в ньому йдеться саме про бухгалтерський облік,
а основна маса зусиль бухгалтерського розуму спрямована на
штрафонебезпечний податковий облік. Вітчизняним підприємствам необхідно
усвідомити наскільки важливим є формування облікової політики, адже вона
допомагає ефективно управляти системою обліку та фінансово-господарською
діяльністю підприємства загалом.
Саме тому власники підприємств або уповноважені ними органи повинні
забезпечити належне ведення обліку, з урахуванням національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової
звітності, які визначають кордони дозволеного вибору. Задача керівництва
суб’єкта господарювання полягає в визначенні ключових аспектів обліку та
звітності, з яких підприємство може вибирати, що повинно знайти
відображення в обліковій політиці.
Отже, розроблення та затвердження облікової політики є одним з
найважливіших етапів створення суб’єкта господарювання, і усвідомлення
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цього посприяє правильній
підприємствах та організаціях.
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
Невід’ємною частиною організації облікового процесу в банках є
розробка і затвердження облікової політики банку.
Поняття «облікова політика» в міжнародну практику обліку офіційно
введено у 1975 році з виходом Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку
МСБО 1 «Розкриття облікової політики», а в Україні узаконено в процесі
реформування бухгалтерського обліку. Необхідність в цьому виникла у зв’язку
з введенням національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які
відповідають вимогам Міжнародних стандартів обліку, після того, як Україна
відмовилась від жорстокої державної регламентації фінансової звітності.
Облікова політика є основним поняттям в системі міжнародних
стандартів обліку та звітності. В Україні поняття «облікова політика» визначені
в статті 1 Закону «Про бухгалтерський облік [1] та п. 3 Н(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [3]. Названі джерела визначають облікову
політику
визначено як сукупність принципів, методів і процедур, які
використовуються банком для складання та подання фінансової звітності. Тому,
на сьогодні, банк, я к і будь-який суб’єкт господарювання, має обирати
принципи, методи і процедури обліку так, щоб достовірно відобразити
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фінансовий стан і результати своєї діяльності та забезпечити порівняння
фінансових звітів.
Стрімкий розвиток інформаційних зв'язків і технологій створив за останні
роки принципово нові умови. Сьогодні інвестори капіталу банку не хочуть
задовольнятися інформацією, яка традиційно відображається у фінансовій
звітності.
Основна мета облікової політики - забезпечення якісною і кількісною
обліково-економічною інформацією про основні засади фінансовогосподарської діяльності підприємства, яка використовується для складання і
подання науково обґрунтованої фінансової звітності.
Облікова політика затверджується наказом керівника банку. Для
формування облікової політики підприємства необхідно провести роботу з
визначення процедур організації та ведення обліку, який має відповідати
особливостям діяльності підприємства та інтересам його власників.
Формування облікової політики поділяється на чотири етапи:
організаційний, підготовчий, методологічний та заключний.
Наказ про облікову політику має бути нормативним документом, що,
враховуючи особливості господарської діяльності конкретної мікроекономічної
системи, регламентує принципи, організаційні процедури та методи облікової
політики підприємства [2].
Структура облікової політики пов’язана з виділенням системних
складових: організаційної, методичної, технічної, кожна з яких складається з
об’єктів облікової політики та відповідних елементів.
Важливими характеристиками фінансової звітності є достовірність і
об’єктивність. Достовірність звітності визначається як відповідність її діючим
нормам бухгалтерського законодавства, а об’єктивність – як відповідність її
дійсному фінансовому стану підприємства [2] .
Призначення облікової політики підприємств полягає в задоволенні
інтересів власників підприємства та зовнішніх користувачів інформації. За
сучасних умов господарювання, облікова політика покликана виконувати не
лише власне функції обліку та формування звітності, а й забезпечувати інші
функції управління – планування, економічного аналізу, контролю,
інформаційного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.
Великий вплив облікова політка має на інформаційну систему управління
фінансово-економічною безпекою банку і визначається такими чинниками:
 забезпечення єдності інтерпретації даних бухгалтерського обліку та
показників фінансової звітності що досягається захистом зовнішніх
користувачів фінансової інформації шляхом;
 забезпечення інформацією для всіх рівнів управління;
 скорочення обсягів документообігу;
 підвищення дієвості внутрішнього контролю;
 на основі облікової політики можливо будувати прогнози майбутнього
розвитку банку та його фінансового стану.
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Використання облікової політики передбачає багатоваріантність
облікового відображення, що обумовлює утворення неодноманітної облікової
інформації для користувачів та сприяє виникненню загрози невірно прийнятих
управлінських рішень. У зв’язку з цим, необхідно виважено та обережно
підходити до вибору методів та принципів оцінок обліку.
Серед найважливіших питань, врегульованих Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], є остаточне
встановлення основних принципів ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності.
Бухгалтерський облік у банках будується на загальноприйнятих у
міжнародній практиці принципах, які в свою чергу, поділяються на 3 групи, а
саме:
До першої групи відносяться принципи, що визначають, яка інформація
підлягає обліку, а саме принцип повного висвітлення, принцип відкритості. За
принципом повного висвітлення усі банківські операції підлягають реєстрації
на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова
звітність має містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки
операцій банку, яка може впливати на рішення, що приймаються на її основі.
Відповідно до принципу відкритості
фінансові звіти мають бути
зрозумілими і достатньо деталізованими, з метою уникнення двозначності,
правдиво відображати операції банку з необхідними поясненнями в додатках до
правил оцінки активів і зобов'язань. Операції мають відповідати змісту статей
звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла користувачеві.
До другої групи відносяться принципи, що формують процедуру ведення
бухгалтерського обліку. Згідно принципу автономності активи та зобов'язання
банку мають бути відокремлені від активів і зобов'язань власників цього банку
та інших банків (підприємств), у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання
власників не мають відображатися у фінансовій звітності банку. Важливість
принципу суттєвості полягає в тому, що фінансові звіти мають відображати всю
суттєву інформацію, що необхідна для прийняття рішень керівниками банку
або інвесторами. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або викривлення
може вплинути на економічні рішення користувачів звітності.
За принципом безперервності
оцінка активів банку здійснюється,
виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному
майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї діяльності, то це
має відображатися у фінансових звітах.
Принцип
послідовності передбачає постійне застосування банком
обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках,
передбачених міжнародними стандартами і національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, вона потребує додаткового
обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;
Для розкриття інформації у фінансових звітах важливим є застосування
принципу превалювання сутності над формою за яким, операції обліковуються
та розкриваються у звітності відповідно до їхньої сутності та економічного
змісту, а не лише за їх юридичною формою.
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До третьої групи принципів відносяться принципи, що регламентують
способи обліку в конкретних ситуаціях, а саме: принцип історичної (фактичної)
собівартості, принцип нарахування та відповідності доходів і витрат, а також
принцип обачності
Відповідно до принципу історичної (фактичної) собівартості активи і
пасиви обліковуються пріоритетною за вартістю їх придбання чи виникнення.
Активи і зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей,
мають бути переоцінені в разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.
Одним із важливих принципів фінансового та податкового обліку є
принцип нарахування та відповідність доходів і витрат, згідно якого для
визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи
звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.
Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати
грошових коштів;
При визначення методів оцінки великий вплив на вибір має принцип
обачності за яким передбачено застосування в бухгалтерському обліку методів
оцінки, відповідно до яких активи, дохід не будуть завищені, а зобов'язання і
витрати - не будуть занижені.
Таким чином, облікова політика банку це багаторівнева система обробки
інформації про господарські процеси банку і організується відповідно до цілей
та завдань функціонування банку.
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Східноукраїнський національний університет імені В.Даля, м. Луганськ
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО
КАПІТАЛУ БАНКІВ
Жорстка конкурентна боротьба між вітчизняними банками суттєво
підвищує вимоги до власного капіталу банків України. Основним джерелом
інформації щодо розміру власного капіталу банку є фінансова звітність банків,
яка складається за даними фінансового обліку. Національний банк, будучи
головним регулятором власного капіталу банків в Україні, через низку
нормативних актів встановлює мінімальні вимоги до розмірі капіталу та
порядок його обліку.
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Особливості відображення банківського капіталу на бухгалтерських
рахунках розглянуто у багатьох вітчизняних підручниках та посібниках:
Кіндрацької Л.М. [1], Литвина Н.Б [2], Волкової І.А., Калініної О.Ю. [3] та
інших. Нормативно-правове регулювання щодо порядку формування капіталу
банку та його обліку здійснюється відповідно до норм Закону України «Про
банки та банківську діяльність» та низку Постанов НБУ [4; 5; 6; 7; 8]. Втім,
постійні зміни в національному законодавстві приводять до виникнення певних
протиріч та невідповідностей між нормативними документами, які описують
процедуру формування капіталу банку та її відображення в обліку. Отже, на
сьогодні є актуальними питання зняття цих протиріч та визначення процедури
формування власного капіталу на бухгалтерських рахунках.
Процедура відображення власного капіталу на бухгалтерський рахунках
напряму залежить від особливостей його формування. Так згідно ст. 31 та 32
Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що банки
мають формувати статутний капітал в грошовому вимірі в готівковій та
безготівковій формі в розмірі, не меншим за 120 млн. грн., що також
підтверджено Главами 1 та 2 Постанови НБУ № 306. Також в цій постанові
зазначено, що грошові кошти як внески до статутного капіталу банку мають
накопичуватися на однойменному рахунку та не пізніше ніж за 10 днів до
встановленого терміну повинні бути зібрані у повному обсязі. Саме введення
цієї постанови спричинило невідповідність процедури формування капіталу та
його відображення в обліку [4; 8].
Процедура формування власного капіталу за допомогою акцій на
бухгалтерських рахунках, яка наведена в Розділі VII «Цінні папери власної
емісії» Постанови НБУ № 358 «Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з
цінними паперами в банках України», вступає в протиріччя з діючими
постановами НБУ №306 та № 280 [7; 8]. Відповідно до цих нормативних актів
сума статутного капіталу має бути сплачена у повному обсязі на момент
реєстрації банку та відображатися на рахунках п’ятого класу. Проте шляхом
внесення змін до Постанови № 280 від 08.01.2013 скасовано рахунок 5001
«Несплачений статутний капітал» та додано рахунок 5004 «Внески за
незареєстрованим статутним капіталом» [7]. Отже заявлена процедура не є
легітимною. Таким чином, виявлена невідповідність норм представлених вище
нормативних актів дає підстави для запропонування уточненої процедури
відображення в обліку порядку формування власного капіталу банку (рис. 1).
Згідно рис. 1 рекомендована процедура обліку формування власного
капіталу банк значно простіша, ніж попередня, оскільки не містить лише два
етапу. Це пояснюється відсутністю необхідності відображення в обліку
несплаченої частки статутного капіталу банку. При цьому на рахунку 5004
«Внески за незареєстрованим статутним капіталом» на першому етапі (див. рис.
1) вартість розміщених акцій відображається лише за номінальною вартістю,
що випливає із особливостей рахунків п’ятого класу. Тому при реалізації акцій
за ціною вищою за номінальну, використовують рахунок 5010 «Емісійні
різниці». При цьому на другому етапі вартість проданих акцій переноситься на
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рахунок 5000 «Статутний капітал банку» тільки за номінальною вартістю, що
дозволяє зберегти тотожність цих двох етапів.
1-й етап. Внесення коштів на
накопичувальний рахунок, відкритий в
територіальному відділенні НБУ

Д-т 1200
К-т 5004
Д-т 1200
К-т 5010

2-й етап.
Реєстрація статутного капіталу

на суму внесків за
номінальною
вартістю

Д-т 5004
К-т 5000

на суму різниці
між номінальною
вартістю акцій та
вартістю першого
розміщення

на повну суму
сплаченого
капіталу за
номінальною
вартістю

Рис. 1. Уточнена процедура обліку формування власного капіталу банку
Також шляхом внесення змін до Постанови № 280 від 08.01.2012 року
скасовано рахунок 5003 «Капіталізовані дивіденди», хоча сам термін
використовують в іншій Постанові НБУ № 368 «Про порядок регулювання
діяльності банків» в складі основного капіталу банку [5; 7]. Сам рахунок 5003
«Капіталізовані дивіденди» в попередній редакції Постанови НБУ № 280 мав
характеристику транзитного рахунку, за допомогою якого відображався в
більшій мірі спосіб поповнення статутного капіталу банку. Отже з урахуванням
вище зазначеного процедуру реінвестування дивідендів у фінансовому обліку
пропонується відображати на рівні аналітичних рахунків, що відкриваються до
рахунку 5000 «Статутний капітал банку». Таким чином ця процедура набуває
такого вигляду:
Дебет 5000 «Статутний капітал банку» / капіталізовані дивіденди
Кредит 5040 «Нерозподілений прибуток банку»
В цілому в результаті проведеного дослідження стану нормативної бази
обліку формування власного капіталу банку було виявлено певні протиріччя та
неузгодженість між постановами НБУ, що регламентують порядок реєстрації
капіталу банку та його відображення в обліку. За результатами дослідження
було запропоновано уточнену процедуру відображення в обліку порядку
формування власного капіталу банку та процедуру реінвестування дивідендів.
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ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВАРТІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ
ПОСЛУГ
Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе
організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання
аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг [1].
Аудиторські послуги дають можливість виявити типові помилки, що пов'язані з
обліком господарської та фінансової діяльності суб’єкта, який перевіряється.
Аудиторські фірми надають свої послуги згідно договору у відповідності
до Міжнародних стандартів аудиту. В договорі на проведення аудиту та
надання інших аудиторських послуг одним з головних елементів є розмір і
умови оплати. При цьому вартість може бути відкоригована за наявності
особливих обставин, які зазначенні в договорі шляхом підписання додаткової
угоди з клієнтом. Розрахунок вартості послуг базується на індивідуальному
підході, що дозволяє забезпечити оптимальне співвідношення ціна-якість.
Тільки такий принцип дає можливість аудиторській фірмі бути затребуваною
на ринку.
Розмір винагороди повинен реально відбивати вартість послуг
професійного характеру, наданих клієнтові, і встановлюється з урахуванням:
- навичок і знань, необхідних для цього виду професійних послуг;
- рівня підготовки і наявності практичного досвіду осіб, які безпосередньо
зайняті в наданні професійних послуг;
- рівня відповідальності, необхідного для надання відповідних послуг;
- необхідного складу групи аудиторів, спеціалістів та асистентів;
- часу, витраченого кожною особою, котра бере участь у наданні
професійних послуг.
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Зазвичай витрати робочого часу спеціалістів залежать перш за все від:
- об’єму документообороту за період, що перевіряється;
- різноманітності видів діяльності клієнта;
- цілей проведення аудиту;
- наявності системи автоматизації обліку та бізнес-процесів;
- швидкості доступу до первинних документів та баз даних;
- якості ведення бухгалтерського обліку;
- кваліфікації працівників клієнта.
Звичайно оплату професійних послуг встановлюють на підставі
відповідних погодинних або денних розцінок для кожної особи, яка зайнята в
робочій групі. Ці розцінки залежать від кваліфікації аудитора: партнер,
фахівець з МСФЗ, головний аудитор, аудитор, професійний бухгалтер. Розцінки
за таким розташуванням кваліфікації фахівців будуть знижуватися. Зрозуміло,
що чим вищий фаховий рівень аудитора, тим швидше він виконає роботу,
відповідно, вартість послуг буде нижчою. З іншого боку, для виконання
окремих аудиторських процедур не потрібна занадто висока кваліфікація
(роботи, пов'язані із проведенням окремих підрахунків, здійсненням вибірок). В
будь-якому випадку клієнт має виграшну вартісну позицію.
Розуміючи цей факт, керівництво аудиторських фірм повинне формувати
робочі групи аудиторів таким чином, щоб виконати роботи на високому рівні
при мінімально-можливій вартості послуг для клієнта. До складу робочих груп
входять, як правило, головний аудитор, аудитор та помічник аудитора, робота
між якими розподіляється відповідно до рівня складності завдань, які
виконуються. Тільки за таких умов виникає можливість успішно конкурувати із
багатьма українськими аудиторськими компаніями.
У разі необхідності залучення до надання послуг інших спеціалістів:
експертів, спеціалістів, які виконують роботи (надають послуги) на підставі
договорів цивільно-правового характеру, програмістів, інженерів, оцінювачів
вартість аудиторських послуг відповідно збільшується.
Переважною більшістю аудиторських фірм для постійних клієнтів
передбачено надання знижок, їх розмір коливається від 10% до 25% в
залежності від виду та обсягу необхідної послуги.
Постійне та довгострокове співробітництво має велике значення. Знання
стану справ та проблем клієнта дає змогу швидко вирішити поточні питання, а
також спрогнозувати та уникнути можливих проблем в галузі фінансів,
оподаткування, економіки підприємства або управління, мінімізує ймовірність
помилок в обліку, забезпечує індивідуальний підхід в плануванні спільної
роботи, більшу глибину аудиторської перевірки. І, як наслідок, також може
бути фактором впливу на вартість послуги в бік зниження.
Література
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 № 140-V.
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Корзаченко О.Ю.
старший викладач кафедри фінансів
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК: ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ У КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Важливе місце в податковій системі України посідає акцизний податок,
який має вагоме значення не тільки у формуванні дохідної частини бюджету, а
й регулюванні соціально-економічних процесів. Справляння акцизного податку
передбачає вирішення фінансових проблем держави за рахунок забезпечених
верств населення та пом'якшує регресивність податків на споживання в цілому.
Виконуючи регулюючу функцію, спеціальні акцизи впливають на обсяги
виробництва і споживання підакцизних товарів, структуру виробництва й
стимулювання зростання його ефективності, підвищення якості продукції, а
також сприяють виконанню державних програм охорони здоров’я, захисту
навколишнього середовища, енергозбереження.
Як показує світова практика, регулюючій функції приділяється найбільша
увага. У країнах ЄС спостерігається тенденція підвищення ставок акцизного
збору для груп підакцизних товарів: спирту і алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, енергії та електроенергії. Цей непрямий податок все частіше
використовують для впливу на соціальну поведінку споживачів, а саме, для
обмеження споживання деяких продуктів, які вважаються шкідливими для
здоров’я (наприклад, у Фінляндії введено акцизний збір на цукерки та
морозиво, у Франції – на газовані напої з додаванням цукру або їх замінників).
Крім того, ЄС підвищує роль екологічних питань у визначенні характеру
податків, наприклад, податків на викиди вуглецю, які спрямовані на скорочення
змін клімату та забруднення повітря.
В Україні в порівнянні з країнами ЄС, надходження від акцизного
податку відносно рівня ВВП є значно меншим, хоча спостерігається збільшення
його питомої ваги у ВВП з 1,34 % у 2008 р. до 2,73 % у 2012 р. [1].
У країнах ЄС-27 надходження від акцизного збору в 2011 р. склали в
середньому 3,7 % ВВП. Найвищі показники зафіксовані в Угорщині – 7,2 %,
Болгарії – 5,4 %, Фінляндії – 5,0 %, найнижчі в Естонії – 0,3 %, Люксембурзі –
0,8 %, Ірландії – 1,6 %, Чехії – 2,4 % [2].
Державний бюджет України у 2012 р. отримав 37185,6 млн. грн.
акцизного податку, що на 4174,5 млн. грн., або на 12,6 %, більше у порівнянні з
2011 р. На збільшення надходжень вплинуло підвищення специфічних ставок
акцизного податку в середньому за рік: спирт та лікеро-горілчані вироби – на
6,7 %; виноробна продукція – на 6,7 %; коньяк – на 35,0 %; пиво – на 9,5 %;
тютюнові вироби – на 15,0 %; бензин – на 21,3 %; дизельне паливо – на 25,9 %;
транспортні засоби – на 8,9 % [3, с. 23].
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Не дивлячись на позитивну динаміку надходжень акцизного податку до
бюджету, в сфері оподаткування залишається низка проблем, серед яких слід
виділити недостатню ефективність в частині поліпшення структури
споживання через зменшення в ній частки шкідливих товарів, оскільки
відбувається їх зміщення у «тіньовий сектор». Визначення балансу між
виконанням фіскальної функції та регулюючої є одним з ключових питань при
реформуванні акцизного податку в Україні.
Зазначимо, що інтеграційні процеси вимагають гармонізації
оподаткування на рівні держави у нерозривному зв’язку з міжнародними
фіскальними тенденціями, а також адаптаціїї податкового законодавства до
норм права ЄС. Дослідження фіскальних тенденцій щодо акцизного збору
надасть можливість застосувати досвід країн ЄС і вдосконалити національну
систему оподаткування підакцизних товарів.
Базовим документом для визначення загальної системи сплати акцизного
збору є Директива Ради 2008/118/ЄС [4]. В Україні акцизний податок
регулюється розділом VI «Акцизний податок» ПКУ та Законом України «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Положення розділу VI
ПКУ спрямовано на наближення законодавства України в частині
оподаткування акцизами до норм і стандартів ЄС та на забезпечення
ефективного застосовування податкового законодавства як платниками
податку, так і контролюючими органами.
Слід зазначити, що в українському законодавстві спостерігається
тенденція адаптації національного податкового законодавства до норм ЄС.
Загальні положення ПКУ щодо акцизного податку в цілому відповідають
положенням Директиви.
Звертають на себе увагу новації, передбачені у вітчизняному податковому
законодавстві, а саме: (1) перелік підакцизних товарів доповнено таким новим
видом, як скраплений газ для використання транспортними засобами; (2) на
відміну від Директиви 2008/118/ЄС, об’єктом оподаткування акцизним
податком за ПКУ є автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи,
мотоцикли; (3) на відміну від ПКУ, об’єктом оподаткування за Директивою
2008/118/ЄС є енергія та електроенергія.
Порівнюючи ставки акцизного податку на алкогольну продукцію,
зазначимо, що в Україні ставки податку є такими: на спирт – 49,49 грн. за 1
літр, на пиво – 0,87 за 1 літр, на вина ігристі – 3,68 грн., натомість в країнах ЄС
мінімальна ставка акцизного збору на спирт становить 550 екю на гектолітр
чистого спирту, на пиво в залежності від його міцності – 1,87 екю з
гектолітра/градуса алкоголю готового продукту, на ігристі та неігристі вина –
нульова ставка. Ефективним є те, що Директиви встановлюють мінімальні
ставки акцизного збору, однак самі ставки віддано на розсуд державних
податкових органів держав-членів ЄС. В Україні менше можливостей для
зниження ставки акцизного податку, відсутні пільги для малих підприємств
(приватних пивоварень) на відміну від країн ЄС.
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Порівнюючи положення ПКУ з Директивою 2011/64/ЄС про акцизний
податок на тютюнові вироби, зазначимо, що в Україні ставка акцизного
податку на цигарки з фільтром складає 184,4 грн. за 1000 шт., що у 3,4 рази
менше ніж у країнах ЄС, але останнім часом відбувається поступове
збільшення ставки податку в 2011 році на 7 % і в 2012 році на 15 %.
Застосування для оподаткування тютюнових виробів одночасно специфічної й
адвалорної ставки цілком узгоджується із законодавством ЄС [5, с. 159].
Усвідомлюючи, що оподаткування енергетичних продуктів та
електроенергії є одним із інструментів покращення екологічної ситуації, у ПКУ
закріплено прогресивне положення, яке відображає екологічно свідому позицію
України, відповідно до якого звільняється від оподаткування етиловий спирт з
біоетанолу для виробництва біопалива.
Щодо оподаткування акцизним збором енергетичних продуктів необхідно
відмітити, що Директива 2003/96/ЄС ставить за мету уникнення нерівності в
суспільстві, забезпечення основних економічних інтересів громадян. У
випадках, коли енергетичні продукти використовуються у сфері рибальства,
садівництва, сільського господарства, транспортного сполучення, забезпечення
функціонування карет швидкої допомоги, роботи енергомістких підприємств,
надаються преференційні режими [5, с.166].
Єдиним аналогічним положенням у ПКУ є норма про звільнення від
оподаткування скрапленого газу, який збувається на аукціоні для задоволення
потреб населення.
Слід зазначити, що розділ VI ПКУ не зачіпає екологічні питання, не
містить переліку ситуацій, коли енергетичним продуктам могли б надаватися
пільги. Це свідчить про необхідність вдосконалення правової бази, яка
регламентує справляння акцизного податку з енергетичних продуктів.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що основними напрямами
реформування акцизного податку в Україні з позиції оптимізації його
фіскальної та регулюючої функцій є такі: (1) зміна ставок акцизного податку
раз на 2 роки (постійне зростання ставки податку перешкоджає господарюючим
суб’єктам пристосуватися до змінних умов і призводить до тінізації економіки);
(2) розроблення нової більш захищеної марки акцизного податку, що призведе
до зменшення кількості контрабандної продукції; (3) спрощення існуючого
механізму сплати акцизного податку в Україні за допомогою податкового
векселю; (4) поповнення переліку підакцизних товарів, тими, які шкодять
здоров’ю людини; (5) посилення екологічної спрямованості акцизного податку.
Поступове наближення ставок і механізму справляння акцизного податку
до вимог законодавства ЄС сприятиме регулюванню споживання, а також дасть
змогу залучити додаткові надходження в бюджет країни для подальшого їх
використання як фінансового ресурсу для соціальних програм та охорони
здоров’я.
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ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ
МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Оподаткування є одним із основних методів впливу держави на розвиток
всіх галузей, зокрема і сільського господарства, яке має велике значення для
нашої країни та потребує значної підтримки з боку держави.
Питанням оподаткування сільськогосподарських підприємств займалися
ряд вчених, таких як Гарасим П.М., Дем’яненко М.Я., Косторной С.В., Лайко
П.А., Осадчий С.О., Сенік В. М. та інші. Але основним документом є
Податковий Кодекс України та ряд законодавчих документів, що потребують
детального дослідження та вдосконалення.
Аграрний сектор України має значні податкові пільги та привілеї,
основними з яких є фіксований сільськогосподарський податок, пільги зі
сплати ПДВ з продажу сільськогосподарської продукції та повернення ПДВ
переробними підприємствами виробникам молока та м’яса.
Фіксований сільськогосподарський податок – це податок, який
справляється з одиниці земельної площі у відсотках від її нормативної оцінки та
сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів. Щоб скористатися цим
спеціальним
режимом
оподаткування
у
підприємства
частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік повинна дорівнювати або перевищувати 75 відсотків [1]. Платники ФСП та
порядок і ставки його сплати визначаються Законом України «Про фіксований
сільськогосподарський податок».
Об'єктом
оподаткування
є
площа
сільгоспугідь,
переданих
сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому в
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користування, у тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду,
які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими
господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх
водоймах (озерах, ставках, водосховищах) [2].
Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками
таких податків і зборів:
а) податку на прибуток підприємств;
б) земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що
не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва);
в) збору за спеціальне використання води;
г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у
частині провадження торговельної діяльності) [1].
Також, слід зазначити, що другим напрямом державної підтримки
сільськогосподарських підприємств є спеціальні умови нарахування та сплати
податку на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового
господарства, а також рибальства, який регулюється статтею 209 Податкового
кодексу України і буде діяти до 1 січня 2018 року [3].
Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету
сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за реалізовані
ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та
м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у
розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на
підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції
птахівництва.
Порядок нарахування і використання зазначених коштів встановлюється
Кабінетом Міністрів України [2] .
Операції з постачання сільськогосподарської продукції оподатковуються
за основною ставкою ПДВ. Відповідно до п. 10 підрозділу 2 розділу XX
Кодексу «Перехідні положення» установлено, за податковими зобов’язаннями з
податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013
року включно, ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня 2014 року – 17
відсотків [1].
Якщо сільськогосподарське підприємство, що обрало спеціальний режим
оподаткування, одночасно здійснює господарську діяльність, на яку не
поширюється дія спеціального режиму, цей платник податку за результатами
такої діяльності подає до контролюючого органу декларацію, за якою
розрахунки з бюджетом проводяться на загальних підставах [4].
Також, слід зазначити, що із введенням в дію нового Податкового
Кодексу України в 2011 році, значних змін для оподаткування сільського
господарства не відбулося.
Отже, можемо зазначити, що сільське господарство України має значні
податкові пільги та привілеї. Головною причиною такого становища є
намагання замінити низький рівень бюджетної підтримки значними
податковими пільгами.
215

Література
1. Косторной С. В. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств /
С.В. Косторной//
Збірник наукових праць Таврійського державного
агротехнологічного університету — 2012. — №1. — С. 285-292.
2. Струць М. Оподаткування сільського господарства/ М. Струць// Агробізнес сьогодні.
— 2010. — №21. — С. 177-185.
3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
4. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів
[заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний
університет ДПС України, 2010.
5. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форм та
порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від
25.01.2011 р. № 41 [Електронний ресурс]. —
Режим доступу:
http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish

216

СЕКЦІЯ 7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
Адонина В.В.
старший преподаватель
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, г. Луганск
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Оценка качеств работника актуальна в связи с тем, что при приеме на
работу новых сотрудников, при отборе кандидатов на новую должность, при
долгосрочном перспективном планировании служебного роста работника и в
ряде других случаев возникает необходимость оценить именно личные качества
работника. Главная задача – оценить относительно устойчивые признаки
личности работника, его потенциал. При этом важно не только оценить
современное состояние этого потенциала, но и заложенные в нем
перспективные возможности. Внимание не к конкретным результатам
деятельности работника, а к основным качествам его личности вполне
правомерно. Очень часто вообще невозможно учесть результаты труда
работника управления – например, при приеме на работу нового сотрудника.
Хорошее выполнение работников текущих обязанностей или рекомендации с
предыдущего места работы еще не гарантируют того, что он будет так же
успешно работать в изменившейся ситуации и в другом коллективе. В таких
случаях важно оценить качества работника. Особую актуальность этот вопрос
приобретает, когда речь заходит о личности руководителя службы
экономической безопасности организации. Отсюда постоянные поиски методов
оценки личных качеств. Можно утверждать, что всесторонняя комплексная
оценка личных качеств руководителя службы безопасности является
инструментом защиты организации от внешних и внутренних угроз [1]. Какие
элементы должны войти в комплексную оценку? Очевиден тот факт, что эта
комплексная оценка должна выполнить две функции: оценить должность;
оценить работника, занимающего эту должность. Комплексная оценка
руководителя службы безопасности организации, состоит из следующих
разделов: оценка работника; оценка его труда; оценка результатов труда.
Оценка работника включает: оценку знаний; оценку навыков и умений; оценку
личных качеств. Оценка труда работника включает: оценку сложности труда;
оценку затрат времени. В оценку результатов труда входит: оценка результатов
индивидуального труда руководителя службы безопасности организации;
оценка руководителя службы безопасности организации с точки зрения
показателей работы возглавляемого им структурного подразделения; оценка
руководителя службы безопасности организации с точки зрения вклада
возглавляемого им структурного подразделения в общие показатели
деятельности организации [2; 3]. Главной трудностью представляется оценить
самого работника, а именно его личные качества. До сих пор во всем мире
самые распространенные методы – это метод балльной оценки и метод
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коэффициентов. Главные проблемы при разработке комплексной оценке
руководителя службы безопасности организации – это определение
конкретного набора показателей и определение способов оценки. Но даже
упрощенная оценка помогает при оценке руководителя и персонала. Проблема
методов оценки руководителя службы экономической безопасности
организации в настоящее время не может считаться удовлетворительно
решенной. Существующие методы грешат субъективизмом. Эту опасность
можно частично уменьшить, если правильно отработать процедуру оценки.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
РЕЙДЕРСЬКОЇ АТАКИ
Для визначення сукупності захисних заходів, на нашу точку зору,
важливим є дослідження процесу планування та здійснення рейдерської атаки.
В найбільш узагальненому варіанті в процесі «недружнього поглинання»
суб’єктів господарювання можна умовно виділити п’ять етапів (рис. 1).
І етап

Розвідка бізнесу

ІІ етап

Оцінка здатності клієнта до захисту і його реакції на зміну власника

ІІІ етап

Розробка схеми захоплення об’єкта

ІV етап

Організація захоплення

V етап

Забезпечувальні заходи

Рис. 1. Етапи рейдерської атаки
Коротко розглянемо суть кожного із етапів. Так, розвідка бізнесу
здійснюється з метою збору та узагальнення найрізноманітніших даних про
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підприємство-об’єкт рейдерської атаки, для чого використовуються наступні
найбільш поширені способи [1]:
–
здійснення розвідувальних дій із використанням інструментів
промислового шпигунства;
– подання запиту до органів державної влади, котрі зобов’язані вести
інформаційні реєстри (податкові органи, державні відділи статистики, митні
органи та інші інстанції [2];
– отримання даних від державних органів після проведення
позачергових перевірок, якщо вони були пов’язані з виїмкою документів або
копій;
– в межах судової справи (можливо на вигаданих підставах) рейдер
може легально отримати останні фінансові та бухгалтерські звіти, повний
реєстр акціонерів та інші дані. Для цього необхідно лише довести, що ці
матеріали потрібні для розгляду справи у суді.
Рейдер отримавши дані щодо реальних економічних показників роботи
підприємства, проводить оцінку вартості землі, будівель і обладнання за
спеціальними методиками [3] та здійснює пошук потенційних покупців
нерухомості, інвесторів у виробництво, з якими досягається попередні
домовленості. Паралельно накопичується компрометуюча інформація стосовно
керівників і власників об’єкта захоплення, яку згодом використовують для
заволодіння контрольним чи блокуючим пакетом акцій товариства або в PRакціях, що супроводжують рейдерське захоплення.
Окрім зазначеного вище, метою проведення розвідки є пошук «слабких
місць» у структурі управління компанією, тобто виявлення неформальних
інтересів менеджерів і мажоритаріїв, взаємини між топ-менеджерами і
власниками, наявність у трудовому колективі неформальних лідерів і «вічно
незадоволених», наявність можливих вогнищ конфліктів, дані про відносини з
кредиторами [4].
На другому етапі рейдери проводять оцінювання системи фізичної
охорони, стану технічних охоронних систем, наявність формальних і
неформальних відносин із правоохоронними органами. Крім того, оцінюють
можливості та часові показники об’єкта захоплення щодо організації підтримки
на рівні місцевих і вищих органів влади, судів усіх рівнів, засобів масової
інформації. За необхідності складається схема нейтралізації можливих
захисників об’єкта. Особливу увагу приділяють виявленню зацікавленості в
об’єкті захоплення крупних ділових структур і чиновників державного рівня.
На підставі аналізу зібраних даних організаторами рейду визначається
конкретна схема захоплення певного підприємства, яка залежить від наступних
характеристик об’єкта атаки:
- організаційно-правової форми підприємства;
- розмірів підприємства (мале, середнє, велике);
- рівня захисту основних ресурсів та можливості чинити активний опір;
- ступеня суспільної значимості підприємства.
В Україні найчастіше використовуються наступні схеми захоплення
підприємства [5]:
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- через акціонерний капітал;
- через кредиторську заборгованість підприємства;
- через органи правління;
- шляхом оскарження результатів приватизації в суді.
Захоплення через акціонерний капітал свідчить про те, що він сильно
розпорошений або недостатньо контролюється. Початком атаки є скупка акцій.
Як правило, рейдери планують скупити близько 10-15% акцій ─ ця кількість є
достатньою, щоб ініціювати проведення зборів акціонерів з «потрібним»
порядком денним, наприклад, зміною керівництва підприємства. Акціонерне
товариство, власником якого є трудовий колектив, ─ найпривабливіший об'єкт
для рейдера. Одержуючи невисокі зарплати, працівники без особливих
коливань продають свої цінні папери тому, хто пропонує ціну в 5-10 разів
більше номінальної вартості (однак все-рівно менше їхньої реальної вартості).
Приклади застосування подібної тактики досить відомі: дії компанії «Сармат»,
яка в свій час скупила через ІК «Керамет-Інвест» 41,5% акцій київського
пивзаводу «Оболонь»; а також атака компанії «Кліринговий будинок» на
черкаський «Азот».
Однією зі слабких ланок підприємства, якою зацікавились рейдери, може
бути наймане керівництво. Наділений значними повноваженнями директор
може сприяти швидкому виведенню майна з підприємства на підконтрольні
рейдеру структури. Менеджмент легко може спровокувати фінансові проблеми
на підприємстві. Переконати керівництво діяти на користь рейдера можна
різними способами: від звичайного підкупу до підсаджування на «гачок»
шляхом шантажу, кримінального переслідування та погроз. Атака через
менеджмент дешевше всього обходиться на держпідприємствах, на яких
відсутній ефективний контроль над оперативною діяльністю з боку власника.
Четвертий етап рейдерської атаки, залежно від обраної схеми, може
включати певну сукупність взаємопов’язаних між собою заходів.
Як зазначалось уже вище, здебільшого, рейдерські атаки в Україні
супроводжуються застосуванням силових методів з метою виконання
відповідного судового рішення або заміни попереднього керівництва за
рішенням позачергових зборів акціонерів досить часто застосовується силовий
метод. Рейдер заздалегідь укладає договір із приватною охоронною
структурою, підрозділи якої забезпечують силовими заходами доступ
представників рейдера до виробничих
будівель
та
адміністративних
приміщень підприємства. Наймані охоронці також здійснюють нейтралізацію
опору керівників і працівників підприємства. Прикладами є захоплення
будівель «Прикарпаттяобленего», «Полтаваобленерго», «Чернігівобленерго»,
«Львівобленерго», Управління будівництва «Рівненської АЕС» тощо. У той же
час мають місце непоодинокі випадки залучення рейдерами до виконання
рішень суду представників державної виконавчої служби разом з охоронними
структурами (наприклад, події на ринку «Континент» (м. Донецьк), ВАТ
«Кранобудівна фірма «Стріла» (м. Бровари, Київська область), ВАТ
«Кременчуцький сталеливарний завод» (Полтавська область), ВАТ
«Телевізійний завод «Славутич» (м. Київ).
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На п’ятому етапі рейдером здійснюються так звані забезпечувальні
заходи, які можуть включати в себе: внесення змін до реєстраційних документів
та реєстру акціонерів; передачу об’єкта замовнику; передпродажну підготовку
об’єкта; участь у розгляді апеляційних скарг у суді та ін. [6].
Отже, на підставі проведеного аналізу механізмів рейдерських захоплень
можна зробити висновок про те, що рейдерство на сьогодні почало набувати
ознак цілком сформованого ринку послуг з відповідними схемами та
розцінками залежно від конкретного виду рейдерської атаки та етапу
проведення операції. Звідси, для протистояння рейдерству з метою збереження
бізнесу необхідно створити певну підсистему в структурі КСЕБП, покликану
нейтралізувати ключові загрози в цій сфері та уможливлення досягнення
високих темпів розвитку підприємства.
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Горбачук О.І.
здобувач
Університет економіки та права «КРОК», м. Київ
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В СИСТЕМІ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
На початку третього тисячоліття у міжнародних економічних відносинах
склалася нова геополітична ситуація, пов’язана з закінченням ери біполярності і
формуванням нової глобальної економічної системи. Відбувається масштабна
економізація світової політики, головні актори якої керуються насамперед
фінансово-економічними інтересами та міркуваннями національної і
економічної безпеки. У зв’язку з цим, на порядок денний наукових досліджень
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в галузі міжнародних економічних відносин нового часу вийшли два
взаємопов'язані питання: економічна дипломатія та економічна безпека, які
мають давню історію і які, вочевидь, будуть невід'ємними складовими світової
економічної політики в найближчому майбутньому.
Виходячи з цього, науковий підхід до розуміння новітніх тенденцій
становлення світової економічної системи, вимагає широкого бачення
сучасного економічного розвитку в контексті загальноісторичного поступу
людства. Тому, коли йдеться про такий феномен міжнародних відносин як
економічна дипломатія, її роль, місце та функції в системі економічної безпеки
держав, необхідно хоча б побіжно заглибитися в історію питання.
У сучасній науковій літературі основоположником теоретичного аналізу
проблем економічної безпеки держави вважають Фрідріха Ліста (Friedrich List)
[1, с.10], який стверджував, що теорія вільної торгівлі Адама Сміта (Adam
Smith) і Давида Рікардо (David Ricardo) є вигідною виключно для розвинутих
країн і пропонував введення ряду протекціоністських заходів для
стимулювання німецької промисловості сер. ХІХ ст. Однак твердження про
першість у цій царині Ф. Ліста досить умовне, оскільки по-перше у німецького
економіста був не менш відомий попередник, міністр казначейства США
Александр Гамільтон (Alexander Hamilton), котрий за пів - століття до
національної економічної теорії Ф.Ліста, у своєму посланні до конгресу ―Report
on Manufactures‖ (1791) [2] вже висунув концепцію митного захисту
внутрішнього ринку молодої держави від британської економічної експансії з
метою створення умов для розвитку місцевих мануфактур; по-друге питання
економічної безпеки так чи інакше доводилось розробляти і втілювати
державам від самого їх зародження і чим успішніше це робилося, тим довше
існували держави і нації.
Ця теза яскраво простежується у праці іншого німецького вченого економіста Бруно Гільдебрандта (Bruno Hildebrand) «Політична економія
сучасного і майбутнього» [3]. У цій праці Б.Гільдебрандт запропонував так
званий «історичний метод» дослідження економічних явищ, надаючи перевагу
не стільки аналізу економічних законів розвитку суспільства як таких, скільки
методу емпіричного збору статистичних та історичних даних. На основі цього
методу Б. Гільдебрандт цілком обґрунтовано стверджує, що господарство
європейських держав ХVI-XVII століть зазнало потужного впливу римського
права щодо організації фінансово-економічного управління державою. Сюди
він відносить встановлення державних цін на життєво важливі запаси,
фіксовану заробітну плату, заборони вивозу, систему монополій, державні
фабрики, фіскальну політику і багато іншого [3, с. 2]. Принагідно треба
зазначити: економічні аспекти римського права, що стосуються безпеки
ведення державного господарства ввібрали в себе величезний економічний
досвід античної Греції, Єгипту та країн давньої Месопотамії. Тож, хоча термін
«економічна безпека» сформувався у 30-х роках минулого століття на території
США, а перше визначення цього терміну належить президентові Ф.Д.
Рузвельту (Franklin Delano Roosevelt) [4], сама суть проблеми, пошук
теоретичних і практичних шляхів її вирішення простежується впродовж усієї
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історії людства. Цей, історичний аспект аналізу шляхів забезпечення
економічної безпеки ще чекає ґрунтовного та всебічного дослідження.
Що ж стосується економічної дипломатії в системі економічної безпеки
держави, то треба зауважити: сучасна теорія міжнародної економіки не завжди
достатньо приділяє увагу політичному аспекту міжнародного економічного
співробітництва. І цей брак уваги на нашу думку обмежує можливості бачення
повноти картини сучасних світо господарських процесів. Позаяк практика
показує, що в реальному світі суто економічних механізмів буває замало для
досягнення конкурентних переваг. В процесі підготовки і прийняття бажаних
стратегічних рішень у сфері міжнародних економічних відносин вирішальну
роль може зіграти зовсім інший, не економічний фактор - напр. авторитет,
економічна і військова могутність держави; її міжнародний імідж та репутація;
рішучість, політична воля та міжнародний авторитет її лідерів; рівень інтелекту
та дипломатичний хист осіб, які ведуть переговори, укладають економічні
угоди; врешті досить строката специфіка ведення національних господарств і
тих же економічних переговорів, тощо.
Взагалі, торгівельна угода, як альтернатива конфліктам та як фактор
міжнародної та національної безпеки, дуже характерна для європейської
економічної думки. Ще на початку XVII століття французький філософ,
письменник, викладач університету Сорбонни Емерік Крюсе (Émeric Crucé), у
своєму трактаті «Новий Кіней» («Nouveau Cynée»), розробив проект єдиної
Європи та програму «встановлення загального миру і свободи торгових
відносин для всього світу». На думку Е. Крюсе, поступово буде досягнута
єдність людства: спочатку через європейський союз, а потім і до всесвітнього.
Це буде союз загального миру і безмежних можливостей для процвітання країн
на основі міжнародних економічних зв'язків [5].
Згодом, вже у ХVIII ст., інший французький філософ Шарль Монтеск'є
(Charles-Louis de Montesquieu) стверджував, що світ є природним наслідком
комерції, а держави, займаючись спільною прибутковою справою занадто
залежать одна від одної, щоб воювати. У цей же період прем’єр-міністр
Великобританії Вільям Пітт (William Pitt) висловив свою знамениту тезу, що
британська політика - це британська торгівля. Тобто, зовнішня політика та
міжнародні торгові відносини стали для британців єдиним цілим, як, втім і для
інших передових європейських націй. Звичайно сама лише торгівля ще не
означала мирного співіснування. Однак у цей період відбулася певна зміна
європейського суспільно-політичного мислення у бік економічного розвитку,
загального добробуту та мирного співіснування.
До цього ще можна додати вислів представника класичної школи
політико-економічної думки, британця Дж.С. Мілля (John Stuart Mill), котрий
зауважив: «Торгівля робить війни застарілими, за рахунок зміцнення і
примноження особистих інтересів, які знаходяться в природній опозиції до
них» [6, с. 37-39]. Навіть В. Ленін визнавав той факт, що прямі іноземні
інвестиції можуть збільшити вартість війни (тобто небезпеку фінансових і
майнових втрат від військових дій) і тим самим знизити частоту конфліктів [7].
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Однак у сучасній європейській та світовій економічній науці зроблено
суттєвий крок у теоретичному обґрунтуванні наведених вище тез. Описано та
емпірично випробувано ряд теорій щодо прямого зв’язку між світовою
політикою і світовою економікою. Ці теорії представлені у праці
нідерландських учених П. ван Бергейка (Peter A.G. van Bergeijk) та Сельвін
Мунс (Selwyn Moons) «Економічна дипломатія і економічна безпека» [8].
Здійснивши огляд доробку західних учених, що упродовж п'ятнадцяти років у
даній галузі проводили економетричні дослідження, П. ван Бергейк та Сельвін
Мунс, роблять ряд наукових висновків, які можна узагальнити в наступному
твердженні: інтенсивна і взаємовигідна міжнародна економічна взаємодія, є
певною гарантією миру, стабільності та поступального розвитку світової
економіки, а відтак основою національної та міжнародної економічної безпеки.
А рівень та інтенсивність цієї взаємодії забезпечує економічна дипломатія,
котра має для цього цілий спектр властивих їй засобів і механізмів.
Крім того, у світових наукових колах, обґрунтовуючи твердження про
взаємний вплив міжнародних політичних та торгово-економічних відносин,
висловлюється припущення, що ця історична тенденція разом з новітніми
стратегіями економічної дипломатії та системи забезпечення економічної
безпеки держав буде формуючим началом геополітики та геоекономіки початку
ХХІ ст. [9].
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ТА
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Найважливішою умовою забезпечення стійкого зростання підприємств та
банківських установ і формування позитивних результатів їх фінансової
діяльності є наявність ефективної системи економічної безпеки, яка забезпечить
захист підприємства та банківських установ від зовнішніх і внутрішніх загроз.
Теоретичними дослідженнями у сфері фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва, а також окремими теоретичними аспектами, необхідними для
формування системи фінансової безпеки, займались такі вчені, як: Е. Альтман,
Дж. Аргенті, О.І. Барановський, В. Бівер, М.Д. Білик, І.А. Бланк, О.Д. Василик,
К.С. Горячева, А.О. Єпіфанов, М.М. Єрмошенко, Г.П. Іванова, С.М. Ілляшенко,
В.Г. Крижанівська, В.В. Ковальов, Е.М. Коротков, Л.О. Лігоненко, Р. Ліс, Т.М.
Мельник, В.П. Москаленко, Є.В. Новосядло, Б.А. Райзберг, Р. Таффлер, О.О.
Терещенко, С.Я. Салига, Г.М. Скударь, Е.А. Уткін, О.І. Хитрін та багато інших.
Проблеми забезпечення фінансової безпеки банків досліджували такі вчені, як:
С.І. Адаменко, Д.А. Артеменко, О.І. Барановський, I.A. Бланк, H.A. Герасимов,
М.М. Єрмошенко, М.І. Зубок, Г.О. Крамаренко, І.В. Сало, О.І. Шевцова та
інші. Але, незважаючи на значну увагу цьому питанню, основні аспекти
фінансово-економічної безпеки підприємства та банківської діяльності
залишаються недостатньо вивченими і потребують подальшого дослідження.
Одним із важливих завдань економічної науки є формування принципів,
методів та інструментарію забезпечення стабільної та ефективної діяльності
економічних суб'єктів. При цьому головна увага на сьогоднішній день повинна
приділятися формуванню цілісного забезпечення системи фінансової безпеки,
оскільки в економічній системі все більшого значення набувають відносини
щодо управління фінансовими ресурсами та оптимізація їх використання, а
також фінансові важелі і методи, що забезпечують стабільну та ефективну
діяльність господарських суб'єктів.
Система фінансової безпеки повинна використовувати надбання сучасної
економічної науки і діяти постійно, а не за фактом настання кризи, тобто
економісти мають заздалегідь попереджати розвиток кризових явищ,
забезпечуючи власну ефективну діяльність.
Питання фінансової безпеки є актуальним для різних суб'єктів
господарювання. Основною з них, звичайно, є підприємства. Втім, зважаючи на
особливості сучасної економічної системи, необхідним, є дослідження питань
забезпечення фінансової безпеки банків [2, с.5].
Оскільки основною причиною поточної глобальної економічної кризи і
епіцентром подій є світова фінансова система, саме її нестабільність,
прорахунки і масштаби операцій на світових фінансових ринках призвели до
того, що економічна криза охопила всі країни. Банківська ж система є
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основною складовою фінансової системи, тому питання фінансової безпеки
банків виходять сьогодні на перший план. Особливо актуальним це питання є
для банківської системи України, оскільки етапи зростання неминуче ведуть до
спадів та пов'язаних з цим кризових явищ.
Забезпечення безпеки банківської системи України являє собою
цілеспрямовану, постійно здійснювану діяльність усіх суб’єктів безпеки
банківської системи із захисту її життєво важливих інтересів [3, с.57].
Фінансова безпека підприємства, банку, як правило, виступає головним
елементом їх економічної безпеки. Водночас певним чином вона є самостійним
елементом і являє собою такий стан їх фінансових ресурсів, за якого
забезпечується ефективна діяльність, захист фінансових інтересів та здатність
зберігати підприємствами та банками свої фінансові можливості під впливом
різного роду небезпек і загроз. Тобто, основна увага фінансової безпеки має
бути спрямована на забезпечення ефективного використання фінансових
ресурсів і підтримання їх на достатньому для ефективної діяльності
підприємства, банку рівні за будь-яких умов. Останнє ж передбачає активну
діяльність, щодо залучення фінансових ресурсів та їх ефективного вкладання.
Виходячи з цього можна зауважити, що фінансова безпека охоплює всі сторони
фінансової діяльності підприємств, банків і забезпечує їх стійкість та
конкурентоспроможність на ринку.
Враховуючи, що кошти у всіх їх формах існування є досить
привабливими для будь-яких суб’єктів і осіб можна говорити про досить велику
різноманітність загроз фінансовій безпеці підприємства, банку. Зокрема, серед
них можна виділити: залежність діяльності підприємств та банків від залучених
коштів, негативна динаміка прострочених дебіторських боргів, фінансові
зловживання та шахрайство з фінансовими ресурсами, зниження фінансових
резервів, втрата коштів від штрафних санкцій та несвоєчасного повернення
боргів, наявність тіньової складової у фінансових ресурсах підприємства, банку
[1, с.98].
Метою фінансової безпеки є забезпечення фінансової стійкості та
фінансової незалежності підприємства, банку, недопущення втрати та
неефективного використання ними своїх фінансових ресурсів.
Основними завданнями фінансової безпеки є: моніторинг і прогнозування
факторів, що визначають загрози фінансовій безпеці банку; формування
оптимальної структури боргових (дебіторських та кредиторських) зобов’язань
підприємства, банку; протидія злочинним посяганням на фінансові ресурси
підприємства, банку та уражаючим факторам надзвичайних ситуацій;
визначення повноважень і функцій посадових осіб підприємства, банку в їх
фінансово-господарській та комерційній діяльності; моніторинг індикаторів
фінансової безпеки підприємства, банку; визначення пріоритетів і оптимізація
використання фінансових ресурсів; збереження і нарощування фінансових
ресурсів підприємства, банку; забезпечення балансу доходів і витрат у
діяльності підприємства, банку; забезпечення ліквідності та платоспроможності
підприємства, банку; формування адекватних обстановці умов для швидкого
відновлення платоспроможності та ліквідності підприємства, банку, їх
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фінансового стану у випадках негативного впливу на них екстремальних
ситуацій.
Оскільки переважну частину фінансових ресурсів підприємства, банку
складають обігові кошти, то важливого значення для фінансової безпеки
набуває захист операцій, шляхом яких здійснюється їх обіг. Тут слід звернути
увагу на те, що комерційні операції, є найбільш ризиковим видом діяльності
підприємств, банків, тому завжди вимагають досконалого захисту.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РЕЙДЕРСТВА ЯК СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО ЯВИЩА
Рейдерство (в Україні) — вилучення майна на нібито законних підставах,
в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки
функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем,
системи реєстрації юридичних осіб тощо).
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними
шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим
продажем цих активів зацікавленим третім особам, із наступним
перепродуванням вилучених активів особам, що знаходяться у змові з
рейдером, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню
законним власникам.
В Україні для боротьби з рейдерством створена Міжвідомча комісія з
питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, що
діє при Кабінеті Міністрів України [2].
Аналізуючи літературні джерела, можна стверджувати, що однозначне і
загальноприйняте визначення рейдерства сьогодні відсутнє. Зрозуміло, що
популярне в 90-ті роки визначення рейдерства як незаконного захоплення
власності є невиправдано широким. У той же час аналогічні західні визначення
на приклад «придбання акціонерної компанії без згоди її акціонерів, шляхом
агресивного скуповування акцій на відкритому ринку» є занадто вузьким, а
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«виведення активів з володіння законних власників» - швидше політкоректним
натяком, об'єднуючим законні і незаконні види бізнесу [3].
Автори, які досліджують проблематику рейдерства, по-різному оцінюють
як поняття, так і наслідки рейдерства – одні сприймають рейдерів як на
санітарів лісу, які оздоровлюють ситуацію, звільняючи компанії від
некваліфікованого менеджменту, інші рахують загарбницьким кримінальним
бізнесом.
На думку Джонатана Хендлера - професора Прінстонського університету,
«рейдерство не просто економічно неефективне, але і підриває основні засади
держави». І як наслідок, виникають чотири основні проблеми:
 завдають економічних збитків підприємствам;
 підривають соціальну сферу;
 стають загрозою безпеці держави;
 «псують» загальний інвестиційний клімат в країні.
За твердженням З.Б. Живко, досвід провідних країн світу засвідчує, що
процеси злиттів і поглинань (у тому числі ворожих) відіграють суттєву
роль у розвитку як кожного окремого підприємства, так і всього
корпоративного сектору країни. У країнах із сталими ринковими
відносинами ці процеси набули цивілізованих форм завдяки розвиненому
корпоративному законодавству, формуванню і підтриманню корпоративної
культури. Більшість питань щодо злиттів і поглинань підприємств внесені
до чинного національного корпоративного законодавства таких країн,
розроблені Кодекси корпоративного управління, Кодекси про злиття і
поглинання, при цьому випадки рейдерства як ворожого поглинання, що
здійснюється поза нормами корпоративного законодавства, засуджується
бізнес-товариством [4].
Дії рейдерів часто призводять до краху, так як після оплати їх послуг
новому власнику доводиться витрачати значні кошти на юридичне «очищення»
свого активу і, головне, - на пошук нового менеджменту, здатного керувати
виробництвом. Зазвичай це веде до серйозних втрат. А оскільки «процес
захоплення в 99% випадків включає в себе кримінально карні діяння
починаючи від шантажу і силового впливу, і закінчуючи брутальним
підробленням документів, замовнику потрібно бути готовим і до того, що
знову придбану власність у нього можуть відібрати. А це не кращим чином
впливає на розвиток будь-якого бізнесу».
Ступінь небезпеки рейдерства, на думку інших джерел характеризується
наступними факторами:
1) силовий і корупційний перерозподіл
власності стимулює
корумпованість органів державної влади та судів;
2) рейдерство - джерело легалізації кримінальних сфер;
3) рейдерство не займається реальною економікою і не спрямоване на
вирішення реальних завдань країни. Рейдерство як надзавдання може
«висушити економіку»;
4) рейдерство знижує інвестиційну привабливість країни, оскільки це
один з додаткових ризиків для інвестицій;
228

5) економічний збиток від рейдерства безпосередньо оцінити досить
складно, тому його небезпека часто недооцінюється;
6) рейдерство не тільки компрометує економічну політику держави, а й
підриває її престиж. Іміджевий збиток настільки великий, що він заважає
інноваційній політиці.
Рейдерство тягне за собою наслідки і в соціальній сфері: підвищується
рівень корупції в державі, страждають люди, які позбавляються роботи [3].
Процес управління ризиком рейдерського захоплення підприємства
передбачає наступні етапи реалізації: оцінювання рівня ризику, визначення
потенційного методу захоплення, вибір відповідного методу захисту та
розроблення дій з його впровадження. Реалізація процесу управління ризиком
на підприємствах дозволила виявити такі напрямки захисних дій: оптимізація
структури та розмірів пакетів акцій мажоритарних акціонерів, максимальне
укрупнення пакету акцій головного мажоритарного акціонера, моніторинг
кредиторської заборгованості, побудова ефективної дивідендної політики [6].
Нині Україна знаходиться в рейтингу захищеності прав власності на 58ому місці із 70 країн. До найбільших вітчизняних підприємств, яких атакували
рейдери протягом останніх років: ВАТ «Броварський завод будівельних
конструкцій», ВАТ ―Агрофірма «Провесінь», АТВТ промислово-торговельна
фірма «Сувенір», ВАТ «Столичний», ЗАТ «Допсок», ЗАТ «ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є.О.
Патона» [7].
На практиці існують чотири основні способи захоплення підприємства [1,
6-8]: через акціонерний капітал, початком атаки є скупка акцій; кредиторську
заборгованість; органи управління; оспорювання підсумків приватизації.
Рейдери зазвичай мають зв’язки у вищих ешелонах влади або є частиною
тієї чи іншої фінансово-промислової групи. Цей феномен української дійсності
ще раз підтверджує тезу про те, що українське рейдерство є, насамперед,
корупційним переділом власності, а не процесом економічної оптимізації. Так,
наприклад, кошти для фінансування великих операцій з недружнього
поглинання залучаються на відкритому фінансовому ринку, зокрема через
пайові фонди, що спеціалізуються на скуповуванні акцій і наступної
реструктуризації неефективно працюючих підприємств.
Основними заходами подолання рейдерства в Україні є:
 в правоохоронних органах і юридичних сферах України дуже мало
людей, які дійсно можуть розібратися у суті конфлікту і допомогти
розв`язати проблему. Тому сьогодні багато потерпілих бізнесменів
об`єднуються, щоб разом захищати свої права;
 для успішної боротьби з рейдерством необхідно внести низку змін до
законодавства, зокрема встановити кримінальну відповідальність за
«рейдерську діяльність»;
 незалежна судова система – єдина гарантія запобігання подібним
корпоративним конфліктам;
 ведення прозорої і ефективної діяльності суб’єктів господарювання, які
можуть зробити підприємство фактично невразливим до рейдерів. Слід
знати, що найчастіше «постраждалими» є ті, що ведуть свій бізнес не
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зовсім за правилами, внаслідок чого бояться звертатися до
правоохоронних органів;
 широке залучення громадськості й ЗМІ. Рейдерство – це прояв корупції, а
корупційні схеми бояться світла.
Отже, суспільна небезпека рейдерства проявляється у підриві економічної
безпеки держави, негативному впливі на міжнародний імідж країни, зниженні її
інвестиційної привабливості, оскільки динаміка закордонного інвестування в
економіку України визначається насамперед такими факторами, як внутрішня
політична стабільність, характер і темпи здійснення ринкових реформ,
сприятливі
зовнішньоекономічні
умови,
стабільність
економічного
законодавства, гарантії недоторканості приватної власності та закордонних
вкладень тощо.
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НУБіП України
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ
Безпека підприємства в екологічній сфері – це захист від руйнівного
впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності
підприємства. Повені, землетруси, смерчі, зсуви ґрунту, лавини можуть завдати
величезної шкоди майну підприємства, здоров'ю працівників. На практиці
передбачити природні катастрофи неможливо, однак потрібно вжити всіх
заходів, щоб наслідки стихійних лих були мінімальними для підприємства.
Техногенні катастрофи виникають унаслідок використання фізично зношених
основних засобів, не планованого вимкнення електроенергії або через низьку
кваліфікацію і безвідповідальність працівників. Екологічні збитки можуть
істотно впливати на фінансовий стан фірми. Такі екологічні збитки, як
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страждання людей у наслідок втрати здоров'я не можуть бути виміряні у
грошовій формі. Компенсацію за них визначають суб’єктивно. Екологічні
збитки фірми можуть бути непокритими або покритими частково.
У результаті господарської діяльності саме підприємство може стати
джерелом небезпеки для навколишнього середовища. До внутрішніх чинників,
які погіршують його екологічну безпеку, належать: помилки, допущені на стадії
проектування нових виробів, шкідливих для здоров'я людей, а також на стадії
розроблення і впровадження нових технологій; штрафи за забруднення
довкілля та незаконно створені звалища тощо.
Екологічна складова полягає в дотриманні чинних екологічних норм,
мінімізації втрат від забруднення навколишнього природного середовища.
Проблему гарантування екологічної безпеки суспільства суб’єктів
господарювання, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність, можна
вирішити тільки розробленням і ретельним дотриманням національних норм
гранично допустимої концентрації шкідливих речовин, які потрапляють у
навколишнє середовище, а також дотриманням екологічних параметрів
продукції, що виготовляється.
Сутність процесу гарантування екологічної безпеки підприємства можна
виразити у вигляді функції:
(1)
F Z , Q, m  min ,
де Z – витрати на заходи дотримання екологічних норм; Q – втрати від
штрафних санкцій за порушення екологічних норм; m – втрати від закриття для
продукції підприємства ринків інших держав з більш жорсткими нормами
екологічної чистоти товарів.
Алгоритм процесу забезпечення екологічної складової економічної
безпеки передбачає наступні послідовні дії:
1) розрахунок карти ефективності здійснюваних заходів для забезпечення
екологічної складової економічної безпеки за звітними даними про фінансовогосподарську діяльність підприємства;
2) аналіз виконаних розрахунків і розроблення рекомендацій для
підвищення ефективності здійснюваних заходів;
3) розроблення альтернативних сценаріїв реалізації запланованих заходів;
4) вибір пріоритетного сценарію на основі порівняння розрахунків
ефективності запланованих;
5) подання вибраного планового сценарію у складі загального плану
гарантування економічної безпеки в підрозділи, які здійснюють функціональне
планування фінансово-господарської діяльності підприємства;
6) практичне здійснення запланованих заходів у процесі діяльності
відповідного суб’єкта господарювання.
Індикаторами екологічної складової економічної безпеки є нормативи
ГДК шкідливих речовин, установлені національним законодавством та аналіз
ефективності заходів забезпечення такої екологічної складової.
Показниками безпеки підприємств в екологічній сфері є:
1. Коефіцієнт безпечності продукції (Кб.п)
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K б.п 

П п .с
Пп

(2)

Пп.с. – вартість сертифікованої продукції, грн.; Пп – обсяг промислової
продукції, грн.
2. Коефіцієнт екологічного балансу (Ке.б)
K б.п 

B утил
Ввам

Вутил – вартість утилізації, знешкодження, розміщення
виробництва, грн.; Ввал – валові витрати підприємства, грн.
3. Коефіцієнт раціонального використання відходів (Кр.в.в)
K р.в.в 

B зв.в
Ввід

(3)
відходів

(4)

Взв.в – вартість зворотних відходів за цінами повноцінної сировини, грн.;
Ввід – вартість відходів, грн.
4. Рентабельність продукції з відходів (Рпр. від)
Pпр.від 

Bр.в
С

*100%

(5)

Bр.в – прибутов від реалізації продукції, виготовленої з відходів, грн.; С –
собівартість виробництва продукції з відходів, грн.
5. Коефіцієнт забруднення середовища (Кз)
Kз 

Bек . зб
Ввал

(6)

Век.зб – вартість екологічних зборів, грн.; Ввал – валові витрати
підприємства, грн.
Проблему екологічної безпеки суспільства від суб’єктів господарювання,
що здійснюють виробничо-комерційну діяльність, можна вирішити тільки через
розроблення і ретельне дотримання національних (міжнародних) норм ГДК
шкідливих речовин, які потрапляють у навколишнє природне середовище, а
також дотримання екологічних параметрів продукції,що виготовляється.
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СЕКЦІЯ 9. Державне управління, самоуправління та державна служба
Хомин О.Й.
к.е.н., доцент
Львівський державний університет внутрішніх справ
УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ
СТИМУЛЮВАННЯ
Вирішальним для стимулювання демографічної безпеки є сприяння
розширеному природному відтворенню за допомогою економічних, соціальних
та моральних стимулів, що базуються на законадавчій основі.
Стимули забезпечення демографічної безпеки повинні базуватися на
забезпечених державних правових, економічних, соціальних гарантіях, що
торкаються усіх верств населення і включають повну доступність до середньої
освіти, базових медичних послуг, пенсійного забезпечення.
Законодавство у царині забезпечення демографічної безпеки дозволить
визначити місце стимулів у сфері державного управління демографічними
процесами. Держава забезпечує право на створення умов та усунення перешкод
для її реалізації на державному, регіональному та локальному рівні.
Основною метою стимулів є узгодження інтересів особистості,
соціальних груп, суспільства і держави. Стимули зв'язують і гармонізують різні
інтереси, дозволяючи їх задовольняти, розподіляючи соціальні блага і
сприяючи тим самим нормальному розвитку як окремої особи, так і суспільства
в цілому. Тому виділяють такі взаємопов'язані між собою стимули: суспільні,
колективні та індивідуальні.
Суспільні стимули представляють інтереси держави та суспільства й
покликані забезпечити демографічну безпеку. Вони найбільш відповідні
політиці держави. Їх ініціює і виконує держава.
Колективні стимули, як правило – це стимули забезпечення
демографічної безпеки певного колективу (підприємства чи організації).
Ініціатива іде від керівництва підприємств та організацій.
Індивідуальні стимули – це стимули заохоченням певної особи щодо
забезпечення її демографічної безпеки.
Забезпечення демографічної безпеки держави може відбуватися лише при
умові позитивного її стимулювання.
Для визначення особливостей стимулювання демографічної безпеки
необхідно визначити суть економічних, соціальних та моральних стимулів.
Економічні стимули демографічної безпеки – сукупність економічних
заходів, спрямованих на підвищення економічної поведінки людини. Тут
вирішальним є грошовий стимул (заробітна оплата, премії, доплати, надбавки,
цінні подарунки одноразові нагородження, покращення житлових умов).
Соціальні стимули демографічної безпеки – спонукання соціального
суб’єкта на усвідомлення своєї поведінки, мети діяльності, необхідних умов
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існування (надання місць у дитячих дошкільних закладах, встановлення
домашніх телефонів, вибір зручного часу відпустки тощо).
Із соціальними та економічними стимулами тісно пов’язані моральні
стимули забезпечення демографічної безпеки – задоволення духовних потреб
населення (визнання й повага, подяки, різного роду нагородження, присвоєння
почесних звань тощо).
Стимули забезпечення демографічної безпеки повинні базуватися на
забезпечених державних правових, економічних, соціальних гарантіях, що
торкаються усіх верств населення і включають повну доступність до середньої
освіти, базових медичних послуг, пенсійного забезпечення.
Система соціального захисту в Україні спрямована на допомогу бідному
населенню. Науковці стверджують, що існуюча система соціального захисту
викликає у населення, що потребує соціальної адаптації споживацькі настрої.
Тому необхідно притримуватися недиференційованого і диференційованого
ефектів стимулювання. Суть першого полягає у тому, що за рахунок дії одного
стимулу досягаються одночасно всі цілі та приводяться в норму всі показники.
У другому – диференційованому ефекті стимулювання стимул впливає на
багато аспектів, але різною мірою і з різними результатами; одна чи кілька
цілей припускають окреме, особливе стимулювання; одна мета стимулювання
може суперечити іншій.
Управління демографічною безпекою за допомогою стимулювання
повинне спрямовуватися на різні групи населення, а саме:
 на найманих працівників, що потребують уваги;
 на вразливі верстви населення, які потребують соціальної адаптаці;
 на знедолених, що потребують піклування.
До найманих працівників, що потребують уваги відносимо зайняте
населення, яке з тих чи інших причин не має змоги забезпечити себе та членів
своєї родини достатнім рівнем доходів.
До вразливих верств населення, які потребують соціальної
адаптацівідносимо: безробітних, іммігрантів і особливо їх дітей, трудових
емігрантів, які повернулися на батьківщину, родини українських громадян,
працюючих за кордоном, родини, які опинилися в складних життєвих
ситуаціях, бідних, безхатченків.
До знедолених, що потребують піклування відносимо: дітей позбавлених
батьківського піклування і тих, що знаходяться в інституція, осіб похилого віку,
особливо одиноких людей у віці старше 75 років, хронічно хворих, немічних та
інших осіб з особливими потребами, включаючи й тих, які перебувають в
інституціях.
Відповідно до поділу населення на різні групи необхідно розмежувати й
адресатів державної програми соціального захисту.
Враховуючи перелічені групи Стимули забезпечення демографічної
безпеки дозволять удосконалити розробку дієвих методів ефективної політики
держави, що спрямовані на забезпечення демографічної безпеки.
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