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ИКОНОМИКИ
Икономиката на предприятието
*275950*
К.т.н. Віннікова В.О., к.е.н. Круглова О.А., к.т.н. Скирда О.Є.,
к.е.н. Чатченко О.Є.
Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна
УЧАСТЬ STURTUP ПРОЕКТУ ХДУХТ У ПЕРШІЇ ХВИЛІ ПРОГРАМИ
АКСЕЛЕРАЦІЇ ПРОЕКТУ UNIDO/GEF
Програма акселерації Проекту UNIDO/GEF  конкурсна програма нових
ідей, покликаних надати імпульс для розвитку української економіки.
UNIDO (Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку) та GEF
(Глобальний Екологічний Фонд) організували конкурс до участі у якому
запрошувались малі та середні підприємства, організації, творчі колективи,
наукові товариства та спілки, фізичні особи-винахідники, які мають власний
стартап-проект.
Над розвитком ідей та стартап-проектів працювали фахівці UNIDO та
провідні міжнародні експерти (спільно з представниками влади, бізнесу та
громадянського суспільства).
Стартап проект «Хліб Бадьорість» став фіналістом в «Всеукраїнського
фестивалю інновацій», який проходив в місті Київ 16-17 травня 2019 року. Після
цього був запрошений до участі у Програмі акселерації Проекту UNIDO/GEF.
Програма передбачала:
- фінансову підтримку від Проекту UNIDO/GEF для розвитку стартаппроекту (в розмірі від 5 до 50 тис. дол.США);
- коучинг з новітніх методик бізнес-управління та комунікації від
міжнародних та національних експертів;
- можливість представити свої стартапи на міжнародних площадках;
- програму менторингу від міжнародних та національних експертів;
- можливість налагодити контакти з фахівцями та керівниками у
конкретній галузі;
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- залучення інвесторів (з України та інших країн) для оцінки
інвестиційного потенціалу бізнесу;
- підтримка у пошуку партнерів та фінансових ресурсів для реалізації
ідей.
Студенти 2 курсу ФУТМД та наукові керівники з кафедри товарознавства
та експертизи товарів, кафедри економіки та управління ХДУХТ підготували
стартап-проект «Хліб Бадьорість». Основою проекту є технологія виробництва
хліба житньо-пшеничного «Бадьорість» з використанням дієтичної добавки
«Гемовітал» антианемічної спрямованості. Хліб «Бадьорість» характеризується
більш високими товарознавчими показниками, в першу чергу, за рахунок
введення гемового заліза. За вмістом гемового заліза та кількістю його
рекомендованого добового вживання в раціоні харчування людини такий
продукт задовольняє половину потреби у залізі на добу, тобто має протианемічну
спрямованість. Перевагою нового виду житньо-пшеничного хліба з добавкою
«Гемовітал» є значне підвищення харчової та біологічної цінності порівняно з
традиційними виробами.
Команду Startup проекту, після вдалих презентацій та участі в інших
конкурсах, запросили на навчання у Бізнес Академії в рамках першої хвилі
Програми Акселерації Проекту UNIDO/GEF.
Навчання проходило в 3 етапи. Перший та другий етапи  це підготовка
та удосконалення проектів для фінального оцінювання. Під час цих етапів
проходила активна робота з менторами, кожен учасник отримував завдання
щодо власних проектів: аналіз зовнішніх ринків, потенційних споживачів,
конкурентів. Аард Гроен, професор Гронінгенського університету, читав лекції
про основні етапи розвитку власного бізнесу, коучінг та робота над стратегічною
позицією, основи інтелектуального права та інші. Учасники працювали над
удосконаленням бізнес-моделі проектів, презентацій та пітчів.
Третій етап  це фінальне представлення проектів інвесторам. Судді
оцінювали презентації учасників за 5-ти бальною шкалою та певними
критеріями.
Фінал першої хвилі програми Акселерації проекту UNIDO/GEF відбувся
19 листопада 2019 р. за результатами якого 23 стартап-команди отримали звання
фіналістів та підтримку від проекту. Проект зібрав експертне журі, до складу
4
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якого увійшли як представники наукових інституцій, бізнес-інкубаторів,
державних установ, так і топ-менеджери провідних українських компаній.
Судді оцінювали пітчі 37 команд, їх вміння захищати свою бізнес-ідею,
та відповідати на неочікувані запитання.
Національним переможцем 2019 року стала команда проекту GreenCool,
на чолі з Володимиром Гринько, яка розробила енергоефективне озонобезпечне
холодильне обладнання, що дозволяє економити до 50 відсотків енергії в
порівнянні з українськими аналогами.
Друге місце у проекта з виробництва Біополімеру із вмістом
кукурудзяного крохмалю 75 відсотків, а третє місце здобула команда
Національного університету біоресурсів та природокористування, що
презентувала систему автономного, екологічно чистого виробництва теплової та
електричної енергії з твердого палива та води.
Під часу навчання у Бізнес Академії в рамках першої хвилі Програми
Акселерації Проекту UNIDO/GEF команда ХДУХТ отримала корисну
інформацію. як вдосконалити Startup, організувати власний бізнес та як
презентувати проект інвесторам.
Література:
1. Євлаш В.В. Формування якості дієтичної добавки «Гемовітал» та
борошняних
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1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
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https://www.unido.org/who-we-are-unido-worldwide-europe-and-centralasia-offices/ukraine
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ДИНАМИКА И ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ PH МОЧИ МУЖЧИН,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ФУТБОЛОМ И БАСКЕТБОЛОМ
Аннотация: исследование направлено на изучение динамики
метаболической экскреции Н+ ионов в моче 29-ти мужчин молодого и среднего
возраста, занимающихся любительским футболом и имеющих клинически не
проявляющуюся патологию. Установлено резкое «закисление» мочи (до рН 4.5)
после физической нагрузки с восстановлением профиля через 2-4 часа без
достижения «коридора» нормы. Водно-диетические рекомендации и лимоннокислые смеси позволяют при регулярном применении (не менее 3 мес) достичь
полной реабилитации по показателю «рН мочи».
Ключевые слова: кислотность (рН), моча, диурез, тренировки, воднодиетический режим.
Кислотность мочи у мужчин - один из показателей лабораторного
исследования урины, который при отклонении от нормы может указывать на
некоторые заболевания обмена веществ и мочеполовой системы. При этом, рН
мочи при краткосрочные отклонениях считаются вариантом нормы, если их
связывают с особенностями диеты или образа жизни. Показатели рН мочи могут
отличаться в зависимости от времени дня, физической активности, питания,
особенностей конкретного пациента. Утром реакция составляет 6-6,5, а вечером
вырастает до 7. Имеет значение также соотношение выпитой и выделенной
жидкости организмом.
Цифры у женщин могут быть ниже, чем у мужчин за счет меньшей
мышечной массы и потребления меньшего количества мяса. Оптимальный
диапазон рН для взрослого человека - 6,3-6,5.
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Целью исследования: Изучить динамику рН мочи у мужчин,
занимающихся любительским футболом, для прогноза опасности развития
патологических состояний и возможности водно-диетической коррекции
Материалы и методы: Изучена рН мочи в динамике на протяжении 24
часов после тренировки у 29 мужчин в возрасте от 21 до 47 лет. Занятия
футболом (17 человек) и баскетболом (12человек) проводились в вечернее время
спортивных залах средних школ города Харькова.
В начале все футболисты замеряли суточный диурез (с 9-00 до 9-00
следующего дня). рН мочи исследовалась на протяжении 24 часов ( каждой
микции) при 3-ех тренировках в течение недели. рН-метрические индикаторные
полоски (фирма Glous, Чехия) выдавались спортсменам на руки, они
информировались о процедуре измерения и правильности составлении графика
динамики исследуемого параметра. Кроме рН-метрии, изучался анамнез жизни
мужчин. У части обследуемых проводилось клиническое исследование мочи
(лаборатория
«ЭВИВА»)
и
ультразвуковое
сканирование
органов
мочевыводящей системы (клиника урологии Харьковской медицинской
академии последипломного образования).
Результаты:
Возрастные группы были следующие: 21-25 лет – 7 чел., 26 лет – 35 лет –
14., 36 -47 года - 8. Таким образом, наибольшую группу – 48% - составляли
мужчины в возрасте 26-35 лет. Излишний вес был у 18 (62%) человек. Все
наблюдаемые считали себя здоровыми.
Как выяснилось - в анамнезе у 2-оих отмечалось отхождение мочевых
камней (7%), у 3-оих
- урологические проблемы, связанные с
кристаллурическими диатезами (10%), хронический простатит – у 11(39%),
гипертоническая болезнь I ст. – у 3 (10%), курят -13 (45%), регулярно принимают
небольшие дозы алкоголя - 19 (66%). Кроме того, нерегулярное питание
отмечают 17 мужчин (59%), прием жидкости до 3 стаканов вдень - 18(62%).
При оценке суточного диуреза можно было констатировать, что лишь
треть! обследуемых выводили за 24 часа нормальный объем мочи (1500 -2000
мл). При этом. у18-ти (62%) диурез был ниже нормы, а у 2-оих (7%) был выше
2000 мл.
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Установлено, что до начала тренировки рН был ниже нормы (ниже 6.0) у
23! (79%) мужчин.
После тренеровок отмечалась однотипная динамика – начальное резкое
закисление мочи с последуюшим – в среднем через 4-6 часов – восстановлением
рН мочи к исходным показателям. Следует отметить, что у всех спортсменов, у
которых изначально имелся «кислый индекс» (20 чел.), восстановление рН
происходило до этого уровня и не достигало зоны нормы.
У этих 20 мужчин произведено клиническое исследование анализа моча
и у 16-ти (80%) отмечался кристаллурический диатез (оксалурия или уратурия).
При этом у 11(55%) их них число лейкоцитов мочи было выше нормы, что,
вероятно, объясняется наличием хронического простатита, так как дизурических
явлений не отмечалось. Этим же пациентам проведено УЗ-сканирование,
выявившее у всех наличие кристаллурических включений в паренхиме почек, а
у 8 ми (40%) - т.н. «мочевой сладж» в мочевом пузыре.
Следует помнить, что существует множество болезней, которые
способствуют такому процессу: лихорадка; метаболический ацидоз; подагра;
потребление продуктов с низким содержанием углеводов в рационе; патологии
системы ЖКТ; потребление аскорбиновой кислоты и мочегонных препаратов;
соблюдение белковой диеты; инфекционные заболевания, вызванные кишечной
палочкой или микобактериями; лейкоз; почечная недостаточность; сепсис.
Кислая среда наблюдается у новорожденных детей, процесс этот абсолютно
физиологичен и проходит по мере взросления малыша. У взрослых же снижение
кислотности мочи дольше, чем на 10 дней подряд является показателем
серьезного нарушения метаболизма или снижения фильтрационной способности
клубочков почек.
В нашем наблюдении 2-ое молодых людей, увлеченые методикой
оздоровления Л. Поллинга, принимали большие дозы аскорбиновой кислоты
(1.5г в сутки), а четверо находились на высокобелковой диете при занятиях
бодибилдингом.
Спортсменам, с выявленной патологией, предложен режим воднодиетической коррекции: молочно-растительная диета, щелочное (или обильное)
питье (минеральные воды «Миргородская», «Поляна Квасова», «Свалява» - до
литра в сутки), прием пиридоксина и лимоннокислых смесей.
8
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3-ое пациентов игнорировали рекомендации, а у 11(64%) из 17-ти через 3
мес. выполнения рекомендаций удалось достичь нормальный объем диуреза.
При этом у 10-ти их них нормализовался рН мочи (6,2-6,8).
Вывод: При исследовании объема суточного диуреза и выявлении
снижения его ниже 1500 мл следует оценить рН мочи. Постоянное снижение рН
мочи (ниже 6.0) требует водно-диетической коррекции с целью предупреждения
метаболической патологии.
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Залесский Борис Леонидович
Белорусский государственный университет
ЭКСПОРТ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕЙ ДУГИ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
Сотрудничество со странами так называемой дальней дуги – Азии, Африки и
Латинской Америки – является одним из приоритетных направлений многовекторной
внешней политики Республики Беларусь. При этом одной из актуальных задач,
стоящих сегодня перед белорусской экономикой, является увеличение экспорта в
страны дальней дуги и доведение его объема до 30 процентов в общем объеме поставок
на зарубежные рынки. Решить ее достаточно сложно, так как «85% нашего экспорта
определяют 12-13 наших партнеров и там почти нет стран дальней дуги» [1]. Тем не
менее, решить эту задачу можно, если использовать все имеющиеся у белорусских
экспортеров возможности для продвижения своих товаров и услуг как в части
закрепления на уже освоенных рынках стран Азии, Африки и Латинской Америки, так
и в плане открытия новых. И примеры такого грамотного подхода к достижению
намеченной цели у субъектов хозяйствования Беларуси, стремящихся
диверсифицировать свои поставки в страны дальнего зарубежья, есть.
Возьмем производителей белорусской сельскохозяйственной продукции. За
три квартала 2019 года они поставили свои товары почти на четыре миллиарда
долларов в 94 страны мира. При этом «открыли для себя 11 новых рынков, в числе
которых Афганистан, Пакистан, Таиланд, Ангола, Бенин, Кения, Куба, Албания,
Босния и Герцеговина» [2]. И останавливаться на достигнутом в этом направлении не
намерены, продолжая настойчиво расширять рынки сбыта по самым разнообразным
товарным группам. В частности, активно ведется «работа по сертификации
белорусской говядины для рынка Турции (есть вероятность, что до конца текущего
[2019] года будут осуществлены первые поставки, и пробная партия аналогичного
товара в Иран, куда не было поставок уже почти 7 лет» [3].
Что касается мясомолочной продукции, то по итогам 2019 года Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь планирует увеличить
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экспортные поставки не менее чем на пять процентов. Выйти на такой показатель в
отрасли намерены «не только за счет увеличения стран, но и за счет расширения
ассортиментного перечня: помимо традиционных позиций, ориентируемся и на
вкусовые предпочтения потребителей в других странах, в соответствии с этим и
выстраиваем линейку своей продукции» [4]. Кроме того, еще до конца 2019 года
планируется начать поставки из Беларуси в Китай свекловичного жома по прямым
договорам. «В числе белорусских производителей жома сахарной свеклы,
аккредитованных для поставок в Китай, – открытые акционерные общества
“Жабинковский сахарный завод”, “Скидельский сахарный комбинат”, “Городейский
сахарный комбинат” и “Слуцкий сахарорафинадный комбинат”» [5].
Достаточно целенаправленно осваивают новые рынки сбыта в 2019 году и
предприятия концерна “Беллесбумпром”. За девять месяцев этого года география их
экспорта охватила 69 государств, из которых 15 – новых. В их числе – «Египет, Гана,
Камерун, Нигерия и Кения. Развиваются поставки и на рынок Азии. Продукцию
экспортируют в Китай, Индию, Индонезию, Вьетнам, Израиль, Ирак, Иран, Бахрейн,
Бангладеш, ОАЭ» [6]. При этом отдельно следует сказать о мебельных предприятиях,
входящих в концерн. Почти все из них являются экспортерами. С учетом
неблагоприятных внешних факторов многие из них принимают оперативные меры по
поиску новых рынков сбыта. В частности, «СООО “ЗОВ-ЛенЕвромебель” начало
поставлять мебель в Объединенные Арабские Эмираты. Экспорт по данному
предприятию вырос на 10,5%» [7].
Более чем в сто стран мира отгружали в 2019 году свою продукцию
предприятия белорусского Министерства промышленности. При этом на поставки в
страны дальнего зарубежья пришлась почти треть от общего объема экспорта. Почти в
полтора раза увеличились поставки в страны Африки. Если говорить об освоении
новых рынков сбыта, то «пробные партии отправлены в девять стран, куда экспорт
отсутствовал в январе-июле 2018 года. В их числе Ливан, Бенин, Чили, Того, Уганда»
[8].
Среди белорусских городов позитивные тенденции в освоении новых рынков
сбыта демонстрируют предприятия Бреста, которые за три квартала 2019 года
отгрузили свои товары в 85 стран более чем на 780 миллионов долларов. Новичками в
этом списке стали 13 государств. «В частности, ОАО “Савушкин продукт” поставило
первую партию продукции в Египет и Индонезию, “Брестский мясокомбинат” – Котд`Ивуар, СП “Санта-Бремор” ООО – в Черногорию. Кроме того, производители
областного центра делают первые шаги в освоении рынков Боснии и Герцеговины,
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Гвинеи, Доминиканской Республики, Кабо-Верде, Мальты, Саудовской Аравии,
Хорватии, Ирака, Панамы» [9]. И эти факты не могут не обнадеживать.
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*275987*
Залесский Борис Леонидович
Белорусский государственный университет
ТОЧКИ РОСТА – МЕСТНОЕ СЫРЬЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ В КЛАСТЕРЫ
Витебская область относится к числу тех белорусских регионов, где, по
мнению
главы
белорусского
государства,
«надо
предпринимать
технологические и организационные меры, чтобы справиться с проблемами,
которые там существуют» [1], и направить развитие области в инновационное
русло. Одним из реальных инструментов, используемых в регионе для решения
поставленной задачи, является свободная экономическая зона “Витебск”,
образованная двадцать лет назад – в 1999 году, которая размещается сегодня на
площади около трех тысяч гектаров и состоит из 16 секторов, семь из которых
находятся в Витебске, пять – в Оршанском, а также по одному – в Витебском,
Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. На их территории уже действует
48 предприятий с участием инвесторов из 14 стран, в том числе из Германии,
Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии.
В ноябре 2019 года к ним добавился новый резидент – ООО “Рубовский
доломитовый карьер” с участием инвестора из Литвы и проектом по созданию
производства строительных материалов на основе доломита. Речь идет в данном
случае об организации выпуска гиперпрессованного кирпича типа “Лего” и
других декоративных строительных материалов из экологически чистого сырья.
Производство разместится на территории бывшего аэродрома на окраине
Витебска. Судя по всему, проект рассчитан на долговременную перспективу, так
как общие запасы доломитов в Витебской области «оцениваются более чем в 5
млрд т при глубине залегания от 2,5 до 38 м, из которых объем утвержденных
запасов составляет 878 млн т. Месторождение доломитов “Руба” относится к
числу наиболее крупных среди разведанных на территории Беларуси» [2].
Собственно, и по этой причине производство строительных материалов на
основе природного сырья является одним из приоритетных направлений
развития экономики Витебской области.
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Еще одно весьма перспективное направление развития СЭЗ “Витебск” –
деревообрабатывающее производство. Сегодня здесь уже пять предприятийрезидентов специализируются в данной отрасли. В частности, ООО “ВМГ Вуд
Арт” создает вертикально-интегрированный деревообрабатывающий комплекс.
Еще одно ООО – “Акитама” – строит завод по переработке низкотоварной
древесины и выпуску древесно-топливных гранул. А компания “Карелия
Венирс” организует производство шпона. Кроме того, в стадии регистрации в
СЭЗ находятся еще два проекта, в том числе по организации производства
станков и оборудования для деревообрабатывающей промышленности.
Учитывая очевидный растущий интерес инвесторов к проектам по
переработке древесины, в СЭЗ “Витебск” выступили с инициативой – создать в
регионе деревообрабатывающий кластер, подразумевающий объединение
производителей, исследовательских центров и учреждений образования, что, как
ожидается, обеспечит благоприятные условия для внедрения инноваций. Ведь
«такая форма сотрудничества будет стимулировать научные разработки, их
практическое применение. В итоге это позволит увеличить глубину переработки
древесного сырья и создавать продукцию с более высокой добавленной
стоимостью» [3]. Участниками этого кластера могут стать предприятия,
учреждения дополнительного образования, учебные заведения, где готовят
специалистов для данной отрасли, в том числе и Витебский государственный
технический колледж. Соглашение о создании деревообрабатывающего кластера
планируется подписать весной 2020 года в рамках Международного
экономического форума в Витебске. Будем надеяться, что такая форма
координации, подразумевающая на выходе синергетический эффект, реально
поможет внедрению инноваций не только в свободной экономической зоне, но и
за ее пределами.
Важно подчеркнуть, что появление данного кластера в Витебской области
может продолжить и дополнить инновационное направление развития северного
белорусского региона. Напомним, что в октябре 2017 года здесь уже был
образован новополоцкий инновационно-промышленный нефтехимический
кластер, в состав которого вошли Новополоцкий горисполком, Полоцкий
государственный университет, ОАО “Нафтан”, ОАО “Строительно-монтажный
центр №16, г. Новополоцк”, ООО “Интерсервис” и Новополоцкий центр
предпринимательства и недвижимости. Уже в 2020 году количество его
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участников предполагается увеличить почти в два раза, в том числе за счет
зарубежных участников. В частности, это могут быть китайские партнеры из
Вэйхая, что в провинции Шаньдун, – города-побратима Новополоцка, которые
проявляют интерес к инновационным разработкам полоцких ученых по
созданию новых видов нефтехимических изделий и усовершенствованию
характеристик производимого топлива. Среди потенциальных партнеров
кластера, судя по всему, и предприятие из Чехии, которое заинтересовано в
выходе на белорусский рынок.
Растущий интерес зарубежных партнеров к нефтехимическому кластеру
подталкивает его организаторов к оптимизации механизмов взаимодействия его
участников. По этой причине в 2020 году здесь планируется создать ассоциацию,
которая выступит в роли координирующего центра и станет формировать
предложения по совершенствованию нормативных требований, регулирующих
деятельность субъектов этой инновационной инфраструктуры. Кроме того,
«ассоциация возьмет на себя также организацию мероприятий по развитию
эффективного взаимодействия участников, формирование портфеля совместных
заказов, продвижение имиджа кластера и совершенствование кадрового
сопровождения его деятельности» [4]. Есть все основания полагать, что этот
формат сотрудничества также может оказать самое благотворное влияние на
инновационное развитие экономики Витебской области.
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Регионална икономика
*275767*
Демеубаева А.О., Козыбаева Н., Еркебалаева В.З.
Қазақстан, Шымкент
ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ҚОСЫМША ТӨЛЕМ
ҚЫЗМЕТІН ҰСЫНУ
Ақшасыз есеп айырысудың негізгі артықшылықтарының бірі ақша
ағымдарының мөлдірлігінен көрінеді. Экономиканың нақты ақшаға бағдарлануы
банктердің қаржы делделдары ретінде көріну қабілетін төмендетіп қана қоймай,
сондай-ақ жоғарыда атап өткеніміздей, бейресми экономианы қоректендіріп
отырады.
Ақшасыз есеп айырысу ауқымының ұлғаюы әлеуметтік дамуына да
ықпал ететін болады. Электронды төлемдер мен есеп айырысулар механизмін
нәтижелі қызмет атқаруы аймақтық экономика жұмыстарына да әсер етеді,
сауданы оңайлатады және
аймақтық шаруашылықтардың дамуын
ынталандырады.
Жоғарыда атап өткеніміздей, қолма-қол ақшасыз айналым ақшалардың
қағазсыз айналуын білдіреді. Экономикалық қатынастарға қатысушылар
арасында төлем және есеп айырысу операцияларын жүргізу тұрғысынан
жасырын экономиканы азайту мәселесін қарастырған кезде, көрсетілген
операцияларды өткізу жүйесі тұралы, төмен жүйесі туралы мәселені қозғамасқа
болмайды.
Қолма-қол нақты ақша айналымын қысқарту үшін төлем карталарын қоса
алғанда, заманауи ақпараттық технологияларға негізделген арнайы құралдарды
пайдалану арқылы ақшасыз төлем аспабын ендіруге ықпал ететін құқықтық және
әдіснамалық базаны нығайту жұмысы жалғаса түсетін болады.
Клирингтік жүйелерді жасау бойынша несиелік ұйымдардың
бастамаларына қолдау көрсетіледі, олар төлем карталарын пайдалану арқылы
қосымша төлем қызметін ұсына алады.
Ақша айналымы саласында электронды есеп айырысу арқылы ақшасыз
төлемдер технологиясын дамыту идеясын барлық адам қолдайды. Бұл іс
жекелеген банкттердің жеке бастамаларына орай мемлекеттің қарсылығынсыз
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дамыды. Осыған орай жұмсалған күш-жігерлер бірікпеді, жүргілікті сипатталды
әрі әлеуметтік-экономикалық қауіп төндірген жоқ. Мемлекет, сондай-ақ
жекеменшік сектор тарапынан «көлеңкелі» экономика мен күрестің нәтижелі
болуы үшін, қағаз тасымалдағыштар қолданылатын төлем және есеп
айырысудан қаржы айналымын электрондандыруға жедел көшу шараларына
қолдау көрсету.
Заңды және жеке тұлғалардың ақша ағындарын есептеу бойынша
жалпы ұлттық төлем – есеп айырысу механизмін құруға үндеу жаңа бір оқиға
емес. Солай бола тұрса да, есеп айырысу –төлем жүйесінің жаңа механизмдерін
күнделікті практикаға ендіруге (мәселен, клиринг), сондай-ақ салық салу
жүйесімен өзара байланыс орнатуға бағдарлану талқыланушы жүйенің түбегейлі
жаңа бір ерекшелігі болар еді.
Соның салдарынан заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардан жыл сайын
салық алу шеңберінде, түрлі төлемдер бойынша күнделікті операциялар жүргізу
және мемлекетпен жеке кәсіпорындармен, бір-бірімен есеп айырысуда жүргізу
кезінде проблеманы шешуге мүмкін болады.
Бөлшек төлемдер үшін өндіруші және өңдеуші салалардағы (ресурстық
блок) ірі ақша ағындарына қызмет көрсету үшін электронды есеп айырысу
жүйесін ендірумен қатар аймақтық келісімдер негізінде банктік емес несиелік
ұйымдарды – есеп айырысу – клирингтік орталықтарды дамытқан жөн.
Мамандар клирингті өзара талаптар мен міндеттемелерді ескеруге негізделген
ақшасыз есеп айырысу формасының бірі ретінде санайды. Шындығында, нетто
(таза) негізінде есеп айрысуды ұйымдастыру (клирингті пайдалана отырып есеп
айырысу) жалпы негізде есеп айырысуда ұйымдастырудың балемасы болып
табылады. Клирингтік пен айырысулар тұрғысынан клиринг туралы айтудың
мәні бар. Ақшасыз есеп айырысу дегеніміз ақшаның қатысуы мен есеп айырысу,
яғни ақшамен есеп айырысу, клиринг дегеніміз – бұл ақшаның қатысуынсыз есеп
айырысуды іске асыру. Демек, клирингті сенімсіз есеп айырысу формасына
жатқызуға болады. Клиринг жағдайында есептелген соммаға арналған
міндеттемелер
«тазартылады»,
бастапқы
міндеттемелер
жаңасына
ауыстырылады.
Клиринг институтының шешуге тиісі түбегейлі міндеттер, мынадай
болып келеді:
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- құн қорытындысы бойынша (сауда сессиясы) есеп айырысуды өткізу
кезінде ақша қаражаттары мен бағалы қағаздардың нақты көлемін қысқарту;
- жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысу кезінде туындайтын
тәуекелді төмендету;
- мәміле жасау шарасын оңайлату және құжат айналымын азайту;
- мәміле жасау мен есеп айырысу кезінде технологиялық жаңа
құралдарды
(бағдарламалық
–
ақпараттық
құралдар,
заманауи
телекомуникациялар және т.б.) пайдалану мүмкіндігі;
-мәмілелерді салыстырып тексеруге, өңдеуге және есеп айырысу
қызметіне арналған уақытта қысқарту.
Пластикалық карталарды қолдану және «жасырын» төлемдер
проблемасының шешілуі
Осыған байланысты ақшасыз есеп айырысуға көшу үшін
(пластикалық карталардың көмегімен) кемдегенде екі мәселені шешу қажет:
біріншісі – қажетті техникалық базаны құру; екіншісі – халықты пластикалық
картаны қолдану тиімді екендігіне сендіру. Сауда желісін толық қамту туралы
әңгіме айтуға әлі ертерек екендігі құпия емес.
Көрсетілген проблеманы шешу үшін нәтижелілігін арттыру есебінен
пластикалық карталарды ендіруге жұмсалатын шығындарды азайту қажет.
Төлем-есеп айырысу құралының көрсетілген түрін комуналды қызмет төлемдері
салық төлемі, зейнетақы мен жалақы, әлеуметтік-сақтандыру төлемдері,
әлеуметтік субсидиялар мен жеңілдіктер алу үшін есеп айырысу кезінде
пайдалану ыңғайлы. Бұл құралдың артықшылығы – оның төлем құралы мен ақша
қаражаты (жалақы, зейнетақы, жеңілдіктер және т.б.) жинақталатын «әмиян»
қызметтерін өз бойынша біріктіре алуында. Осы картаның технологиясы да
ерекше болуға тиіс, яғни бұл микропроцессоры бар (чиптік карта) карта болуға
тиіс. Ол бірнеше себептермен түсіндірілді.
Осындай жолмен алынған қаржылар қазіргі таңда біздің мемлекетіміздің
әлеуметтік, ғылыми және мәдени саясатында орын алған кемшіліктер мен
ауытқуларды түзетуге мүмкіндік береді. Бұл үшін бар болғаны провайдерлерге
ұсынылушы тауарлар мен қызметтерге несиелік карталар бойынша белгіленген
мөлшерден жоғары бағада есеп айырысуды міндетті. Бұл механизм банктер мен
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төлем схемалары деңгейін төмендетуді қамтамасыз етіп, жүйеге деген сенім
деңгейін арттыруға ықпал ету қажет.
Электронды төлемдер үкіметке бейресми экономика ауқымдарын
азайтуға мүмкіндік бере отырып, жүргізілетін қаржы операцияларының
мөлдірлігін арттыра түсер еді.
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ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ САЛАСЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ОНЫ
ЖЕТІЛДІРУДЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ЗЕРДЕЛЕУ
Халықты тұрғын үймен қаматамасыз ету - кез келген мемлекеттің
экономикалық-әлеуметтік
саясатында маңызды мәселелердің бірі болып
саналады. Еңбек ресурстарының сапалы өсуі – қоғамның дамуының негізгі
алғышарты.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс
пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 2018 жылдың 5 қазанындағы Қазақстан
халқына Жолдауында: «Бүгінде біз тұрғын үй құрылысына зор серпін беріп
отырған «Нұрлы жер» бағдарламасын табысты іске асырудамыз. Тұрғын үй
ипотекасының қолжетімділігін арттыратын жаңа ауқымдағы «7-20-25»
бағдарламасы қолға алынды.Сондай-ақ, халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз
топтары үшін ірі қалаларда жалдамалы тұрғын үй құрылысын ұлғайту қажет.
Бұл шаралар 250 мыңнан астам отбасы үшін тұрғын үй жағдайын
жақсартуға мүмкіндік береді», - деген болатын. [1]
Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі тұрғын үй - коммуналдық
қамсыздандыру жүйесінің қызмет етуі мен дамуының нарықтық үлгісі өте
тиімді, әрі сенімді болғандықтан біздің отандық тұрғын үй нарығы дамуының
стратегиялық бағыты ретінде қолдануға болады. Батыс елдерінде тұрғын үй
саласы нарық арқылы реттеледі. Мұнда мемлекет тұрғын үй нарығына белсенді
түрде араласады және өзінің саясатын келесі бағыттарда жүзеге асырады: тұрғын
үй құрылысы, жөндеу және іске қосылуымен байланысты мәселелерді шешу
үшін дотация беру, пәтер жалдаушыларды жоғары жалгерлік төлемдерден
қорғау, халықтың көмекті қажет ететін бөлігіне әлеуметтік жәрдем көрсету және
т.б.
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Германияда
90-шы жылдардың ортасында табыстың өте жоғары
қарқында өсуі, халықтың құрылымында демографиялық өзгерістер және
иммигранттардың үлкен ағымы тұрғын үйге деген сұранысты арттырды. 1989
жылдың басы мен 1998 жылдың соңына дейінгі иммиграция нәтижесінде елдегі
халық саны 4,3 млн. адамға артты. Тұрғын үйге сұраныстың өсуі оның халық
тығыз орналасқан аймақтарында анық жетіспеушілігін байқатты. Тұрғын үй
нарығы бұл сұранысқа ұсынысты арттыру арқылы жауап берді. Сонымен қатар,
мемлекет тарапынан тұрғын үй құрылысын қаржылық қолдау едәуір артты.
Германияда егер де тұрғынның өз табысы тұрғын үйді төлеуге жетпесе, онда
олар пәтер ақысына қосымша көмек ретінде тұрғын үй дотациясын немесе
тұрғын үй меншігінің шығындарына сайкес есептелген көлемдегі табыс алады.
Германияда кеңінен келісім шарттық жинақ – құрылыс-жинақ кассалары
(Ваушпар) моделі қолданылады. Қазіргі уақытта салынып жатқан әрбір төрт
үйдің
үшеуі
тұрғын
үй
құрылыс-жинақ
жүйесінің
қатысуымен
қаржыландырылады.
Тұрғын үй келісім
артықшылықтарға ие:

шарттық

жинақтың

немістік

үлгісі

келесі

қаржыландыру капитал нарығына байланысты емес;
несие бойынша пайыздық ставка ерте тағайындалатындықтан төмен
болады, сондықтан салымшы үшін пайыздық ставканың өзгеруіне байланысты
болатын тәуекелділік төмен болады;
несие берушінің төлем көлемі ең басында нақты түрде бекітіледі;
неміс жүйесі шеңберіндегі пайыз ставкасы жоғары пайыз кезеңінде де
салымшылар үшін тиімді болып қалады;
жинақ кассаларына салымдардың үздіксіз салынып отыруы тұрғын үй
саласының тұрақты дамуын қамтамасыз етеді.
Құрылыс жинақтарының мұндай моделі классикалық деп танылып,
көптеген елдердің өзіндік тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін құруда негізге
алынды. Қазақстандағы «Тұрғын үй құрылыс» жинақ банкінің құрылуы мен
қызметі де осы қағидаларға негізделген.
Францияда тұрғын үй жинақтарының екі бағдарламасы қызмет етеді:
СЕЛ – тұрғын үй жинақ есептері және ПЕЛ- жоспарлы тұрғын үй жинақ есептері.
ПЕЛ келісім-шаттарды тұтынушы қалауына сәйкес СЕЛ келісімшарттарға
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ауыстыруға болады. Мұндай қажеттілік салымшы ұзақ мерзімдік жинақтау
кезеңін қаламаған жағдайда пайда болады. Сонымен қатар, несие алушылар кез
келген бағдарлама түрі бойынша жақын туыстарының несие құқығын біріктіре
алады. Тәжірибеде тұрғын үй келісім шарттық жинақ несиелері бойынша пайыз
ставкасы ипотекалық несиенің пайыздық ставкасынан 4℅-ға төмен болады.
Тұрғын үй несиелік жинақтың француздық моделінің негізгі ерекшелігі аралық
несиелердің қолданылмауы болап табылады, себебі берілген ережелерге сәйкес
несие алушылар келісім шарттық жинақ кезеңі аяқталған мезеттен бастап несие
алу құқығына ие болады. Тұрғын үй қаржыландыру жүйесіндегі тұрғын үй
келсім-шарт жинақтарының кеңінен таралуы бұл бағдарламаның тек тұрғын
үйді сатып алушылар мен тұрғын үй жағдайын жақсартуға мүдделі азаматтарға
ғана емес, барлық азаматтардың топтарына бағытталуымен түсіндіріледі.
Австрия жүйесі негізінен алғанда ұзақ мерзімдік, нарықтық деңгейден
төмен пайызбен берілетін несиелерді қаржыландыруға қажетті ұзақмерзімдік
ресурстардың қорын құруға бағытталған. Сондықтан салымға қатысушыларды
субсидиялауды құру кезінде пайыз ставкасының басқа мәмілелерге қарағанда
жоғары болуы ескеріледі, сол арқылы ұзақ мерзімдік жинақтау кезіндегі
өтімділікті компенсациялайды. Бұл жүйе мемлекет үшін қымбат болғанымен,
тұрғын үй ортасына бағытталған қаражатты қамтамсыз етуге мүмкіндік береді.
Ұлыбританияда өткен ғасырдан бері құрылыс қоғамының жүйесі
жетістікпен қызмет етіп келеді. Олардың жұмыс істеу механизмі немістердікіне
ұқсас болғанымен, тұрғын үй несиесін алу үшін тұрғын үй құрылыс қоғамының
салымшысы болу міндетті емес. Соңғы жылдары бірікен корольдіктің банктік
заңдарын ырықтандыру нәтижесінде құрылыс қоғамының қызметі
коммерциялық банктер қызметімен қиылысатын болды.
Орталық Еуропа елдеріндегі пайыздық ставкасы Австрия және
Германияның стандартты жағдайларына байланысты бекітілген: жинақ
бойынша 3℅,
ал несие бойынша 6℅. Бірақ жинақтың салыстырмалы
құралдарының табысы жоғары (10-20℅) болғандықтан, сыйақылы пайыздың
жоғары деңгейі талап етіледі. Екінші жағынан жинақ бойынша тиімді ставка
нарықтық пайызбен мөлшерлес; 6℅ несие алу бойынша әлеуетті субсидия
қатысушылар үшін тартымды болып табылады.
Франция, Дания, Люксембург, Австрия, Ұлыбритания, Бельгия,
Финляндия және Греция және т.б. елдерінің тұрғындары соңғы бірнеше
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ғасырлар бойы өздерінің тұрғын үй жағдайларын жақсартуға мүмкіндік алды.
[2]
Тұрғын үй жинақ бағдарламасы ипотекалық үрдісте ерекше орынға ие
және банк пен ипотекалық несие алушы арасындағы қарым қатынаста маңызды
роль атқарады.Құрылыс жинақтарының мазмұнын келесідей қарастырса болады:
құрылыс жинақ кассаларында ашылған есепшотқа ең алдымен қажетті қаражат
көлемі жинақталады, сонан соң ғана тек тұрғын үй жағдайын жақсартумен
байланысты ұзақмерзімдік несие беріледі. Құрылыс жинақ жүйесіндегі
мемлекеттік қолдаудың негізгі нысаны жүйе салымшыларының салымдарына
жыл сайын сыйақы тағайындау болып табылады. Дамыған елдерде тұрғын үй
құрылысына мемлекет қаржылық қолдау көрсетеді. Батыс Еуропа елдеріндегі
тұрғын үй нарығында жеке және қоғамдық мүдделерді біріктіру арқылы табыс
деңгейі әртүрлі халықтардың қажеттілігін қанағаттандыру қамсыздандырылған.
Қорыта айтқанда, шет елдік тәжірибе көрсеткендей тұрғын үй
нарығындағы жағдай көбінесе мемлекеттің тұрғын үй саясатына байланысты
анықталады: табысы төмен азаматтарға тегін тұрғын үй бөлуді сақтап қалу, жеке
тұрғын үй құрылысы мен пәтерлерді сатып алу үшін жеңілдік жағдайда несие
беру т.б. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде тұрғын үй құрылысы жеке
инвестициялар арқылы жүзеге асады. Әлеуметтік көмекті қажет ететін, күнкөрісі
төмен
отбасылар
үшін
көпқабатты
үйлер
салынады.
Қазақстан
Республикасындағы ипотекалық несиелеу – неміс үлгісіндегі құрылыс-жинақ
моделіне сәйкес тұрғын үй келісім шарт құрылыс жинақтары бойынша «Тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі» арқылы жүзеге асуда.
Әдебиеттер:
1. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі:
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауы. Астана,
2018 жылдың 5 қазаны.
2. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: Учебник. – М.:
Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2008.
3. hcsbk.kz/kk Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің сайты.
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Външноикономическата дейност
*276377*
Шевчук А.В. студент
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ І ЙОГО РОЛЬ В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується
домінуванням сфери послуг як у структурі національного виробництва більшості
країн світу. Великий вплив на життя світової спільноти являє задоволення потреб
людей у момент їх відпочинку. Рівень всебічного задоволення туриста і виявляє
імідж країни. Тобто роль країни у міжнародній торгівлі визначається за рахунок
рівня конкурентоспроможності у сфері міжнародного туризму.
Протягом певного періоду часу торгівля послугами, а особливо
міжнародна, залишались поза увагою представників економічної науки. Обіг у
цій сфері був незначним, і проблеми, пов’язані з його регулюванням, не
вважались серйозними. У структурі міжнародної торгівлі послугами найбільшу
питому вагу мали такі види діяльності, як транспортні послуги, банківські і
страхові операції, поштовий і телеграфний зв’язок, туризм.
За останній час галузь міжнародного туризму зазнала значного росту. Як
наслідок,зросли доходи невидимого сектору (invisible export), сектори економіки
які являють собою інфраструктуру міжнародного туризму - це транспорт,
готельно-ресторанне господарство, торгівля, харчова промисловість,
виробництво широкого спектру непродовольчих товарів та ін. І це, вже,
вплинуло на структурні зміни в економіці.
У світовій господарській практиці важко знайти ще один вид
продуктивної діяльності, який одночасно сприяє глобалізації господарства і
розвитку регіонів. Це і робить міжнародний туризм унікальним економічним
інструментом, здатним формувати виробничі системи інтернаціонального
характеру і зберігати локальну значимість.
Для розвитку міжнародного туризму необхідна певна сукупність умов.
Саме для оцінки конкурентоспроможності країни на ринку міжнародного
туризму враховують:
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- стан політико-правової бази регулювання сфери міжнародного туризму
в країні;
- тенденції бізнес-середовища та розвиток туристичної інфраструктури;
- ресурсний потенціал.
Ключовою умовою розвитку індустрії міжнародного туризму являється
саме політико – правове середовище. Таке середовище повине забезпечувати
певні умови ведення бізнесу, відповідати системі регулювання міжнародного та
внутрішнього туризму, сприяти спрощенню візових, прикордонних
формальностей.[1]
Туризм може мати і негативний вплив на економіку. Так, туристичні
послуги вимагають перекидання ресурсів з інших сфер економіки, в котрих потреба
теж висока. Тому для повноти ситуації потрібно оцінити, наскільки доцільно
залучення в туризм рідкісних для нього ресурсів замість використання їх в
інших сферах.
Уряд має докладати зусиля для оптимізації, а не максимізації прибутку
від туризму. Можливість виникнення і величина витрат від туризму для країн,
що розвиваються, набагато вище, ніж для процвітаючих.
Розвинені країни за визначенням мають сильну економіку,яка здатна з
легкістю покрити всі витрати туризму. Зазвичай економіки таких країн
диверсифіковані, а урядові інвестиційні програми зосереджені не тільки на
туризмі.
Таким чином, розвиток туризму дає країні наступні переваги:
— збільшення грошового потоку, у тому числі приплив іноземної валюти;
— зростання валового національного продукту;
—поповнення бюджету через збільшення
приймаючого регіону та інших надходжень;

податкових

зборів

— створення нових робочих місць, тобто збільшення зайнятості
населення;
— залучення капіталу, в тому числі іноземного;
— ефект мультиплікатора
— розвиваючи сферу туризму, країна поступово розвиває інші галузі;
— розвиток інфраструктури;
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— реформування структури відпочинку, яка може бути використана як
туристами, так і місцевим населенням;[2]
За даними Державної туристичної адміністрації України, на туристичну
галузь припадає 10% світового валового продукту,близько 35% світової торгівлі
послугами, а також майже 11% світових інвестицій.[3]
Ступінь впливу туризму на країну, регіон або туристський центр
зводиться до трьох основних чинників сталого розвитку туризму:
1) екологічного —забезпечує сумісність розвитку туризму із збереженням
навколишнього середовища і різноманіття біологічних ресурсів;
2) соціально-культурного — забезпечує сумісність розвитку з культурою
іцінностями місцевого населення туристських рекреацій;
3) економічного — забезпечує економічну ефективність розвитку і
управління ресурсами таким чином, щоб їх"вистачило" майбутнім поколінням.
Стійкий туризм визначається як зразкова форма економічного розвитку,
цілями якої є: поліпшення якості життя приймаючого населення; забезпечення
високого рівнявражень у відвідувачів; підтримання якості навколишнього
середовища, від якої залежать як населення,так і відвідувачі.
Література:
1. I. О. Темник Умови та чинники розвитку міжнародного туризму. Режим
доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=499.
2. Туризм

у світовій

економиці.

Режим

доступу://www.researchgate.net/

publication/322626218_Rol_turizmu_v_svitovij_ekonomici
3. Державна

туристична

адміністрація

України.

https://regulation.gov.ua/catalogue/regulators/id227/functions.
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Финансови отношения
*275758*
К.е.н Пушко Р.О.
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
СТАН УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Сільське господарство України є однією з найбільш перспективних
експортоорієнтованих галузей та є основою для забезпечення стабільності в
економіці країни. Проте виробництво сільськогосподарської продукції завжди
належало до високо ризикованих видів діяльності.
Найбільш ефективним методом управління основними ризиками є
страхування, застосування якого дозволяє відшкодувати збитки, спричинені
економічними та природнокліматичними ризиками, що дозволяє забезпечити
фінансово-господарську стійкість виробників.
Проблеми управління ризиками аграрних виробників та страхування
врожаїв знайшли відображення у наукових працях таких вчених-економістів, як׃
В. Борисова, Б. Данилишин, С. Кваша, М. Корецький, П. Макаренко,
С. Навроцький, С. Осадець, О. Олійник, Т. Ротова, О. Царенко, В. Чепурко та ін.
Сучасний стан управління страховими ризиками в Україні
характеризується недосконалістю організації та законодавчої бази, а також
відсутністю розвинутої страхової інфраструктури.
Світова практика свідчить, що саме страхування є новим та ефективним
механізмом управління ризиками. Розвиток страхування дає можливість
ефективно використовувати державні кошти та сприяти швидкому
впровадженню нових технологій у сільське господарство. Страхування є
оптимальним способом забезпечення безперервності і стабільності розвитку, а
також ефективним методом подолання збитковості аграрного сектору. Однак,
сільськогосподарське страхування є найбільш ризикованим та затратним видом
страхування для страховиків.
В аграрному секторі економіки України страхування не розвинуто і має
значні не використані резерви. У сільському господарстві застраховано лише
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близько 3 % ризиків, тоді як в розвинутих країнах цей показник складає 90-95%.
Український страховий ринок становить лише 0,05% від Європейського, і це при
тому, що населення України становить 7% від населення Європи.
Нині страхові компанії пропонують декілька видів страхових продуктів:
окремі ризики; мультиризикове страхування польових культур; страхування
озимих культур від повної загибелі (зимовий період); страхування озимих
культур від часткової та повної загибелі (зимовий період); індекс урожайності по
польовим культурам; мультиризик для винограду, фруктових насаджень та
овочів. Найбільш розповсюдженими продуктами зі страхування аграрних
ризиків є мультиризикові продукти зі страхування озимих культур. Страхування
окремих ризиків стає менш популярним серед виробників через збільшення
зацікавленості керівників підприємств в якісному страхуванні, яке забезпечує
можливість виплатити відсотки і повернути кредит фінансовій установі навіть
при пошкодженні або загибелі урожаю. Виробники вибирають реальні ризики
для страхування своїх культур. Град, буря і злива є найпопулярнішими ризиками,
а ставки премій по цих ризиках коливаються в межах 0,5-2,5% для одного ризику.
Згідно міжнародної практики, град і буря вважаються комерційними ризиками,
які страхуються без державної допомоги.
Найкращим інноваційним методом перенесення погодних ризиків є
індексне страхування (страхування за індексом погоди та за індексом
урожайності). Страхування за індексом погоди базується на відхиленні кількості
температурних або погодних даних від середнього багаторічного рівня за період
найбільш відповідальний для вегетації рослин [1].
Сьогодні більшість страхових компаній відмовляються від страхування
аграрних ризиків саме через складності їх перестрахування на внутрішньому та
міжнародному ринках. Основними міжнародними перестраховиками на
світовому ринку є: Munich Re, Swiss Re , Partner Re, Endurance Re, Hannover Re,
AXIS Specialty QBE / LIMIT, Converium Re, Mapfre Re, Scor, CCR, AXA Re. Усі
ці компанії диверсифікують свій портфель, приймаючи ризики з різних регіонів
світу і враховуючи попит на страхування в залежності від виду ризику. Розвиток
перестрахування потрібен для покриття значних збитків. Перестрахове
покриття ефективно оцінюється перестраховками. Це дозволяє підтримувати
довгострокові та міцні взаємовідносини між страховими та перестраховими
компаніями.
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Український страховий ринок є потенційно привабливим ринком для
світових перестрахових компаній, оскільки Україна є одним з основних
виробників сільськогосподарської продукції, особливо зернових культур, в
Європі. Також український страховий ринок може використовуватися для
розширення географічної диверсифікації перестрахових компаній. Страхові
продукти варто розповсюджувати через маркетингові канали з використанням
досвіду приватних страхових копаній, які можуть адмініструвати контракти і
оцінювати збитки, з урахуванням зміни технологій.
Отже, до основних проблем, які перешкоджають розвитку аграрного
страхування в Україні, можна віднести: малу кількість страхових компаній, які
працюють з цими ризиками; відсутність кваліфікованих кадрів; відсутність
державної стратегії розвитку агрострахування; відсутність стандартних
процедур; невеликий обсяг страхування овочів, плодів, виноградників;
необхідність значної доробки великої кількості страхових продуктів; відсутність
достовірних і якісних даних для розробки страхових продуктів; відсутність
контролю при виплаті субсидій.
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах ринкової економіки у процесі здійснення підприємницької
діяльності підвищення та підтримка ефективності управління бізнесом
неможливе без комплексного оцінювання її рівня. З метою зменшення
ризиковості діяльності, підприємствам необхідно впроваджувати і застосовувати
систему якісного оцінювання результатів підприємницької діяльності, яка
передбачає наявність відповідних критеріїв оцінки економічних показників та
відповідних методів розрахунку, обліку та систематизації. В сучасних умовах
ведення бізнесу не існує універсальних показників чи системи показників для
оцінювання ефективності діяльності: для кожного підприємства необхідно
створювати індивідуальну систему показників, з урахуванням умов та
особливостей фінансово-господарської діяльності конкретного підприємства.
На практиці існує дуже велика кількість окремих показників та систем
показників, які можна систематизувати на різними критеріями. Наприклад,
розрізняють логіко-дедуктивні та емпірико-індуктивні системи показників. В
основі логіко-дедуктивних систем лежить конкретний показник верхнього рівня,
який поступово в певній послідовності розкладається на показники більш
низького рівня, котрі знаходяться в змістовному зв’язку з основним показником.
Емпірико-індуктивні системи створені шляхом статистичного відбору
інформаційно найбільш значимих показників. Логіко-дедуктивні системи
показників вважаються універсальними і застосовними для всіх цілей
планування, контролю та управління як підприємства в цілому, так і його частин
в залежності від фази процесу планування. Досить широко розповсюджені
логіко-дедуктивні системи: Du Pont, Pyramid Structure of Ratios, ZVEI, система
показників RL. [1,с.75]. Проте, використання традиційного аналізу та оцінки
показників ефективності діяльності, побудованих на основі ресурсного підходу
та прибутку визнається практиками як не досить ефективний, тому що за
допомогою даного аналізу можна адекватно оцінити результативність
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функціонування компанії виключно у короткостроковому періоді без урахування
змін зовнішнього середовища.
Для оцінки ефективності діяльності підприємства використовуються
показники: рентабельність активів, рентабельність капіталу, рентабельність
власного капіталу, рентабельність продажу, рентабельність стратегічних
інвестицій, рентабельність акцій. Однак ці показники характеризують поточний
стан підприємства. Оцінка ефективності діяльності підприємства повинна
здійснюватися за фінансовими і нефінансовими показниками, враховувати всі
аспекти діяльності підприємства. [3] Саме тому, розробників збалансованої
системи показників (BSC) Д. Нортона і Р.Каплана спонукало прагнення усунути
недоліки традиційної моделі бухгалтерського обліку, що генерує інформацію для
обчислення фінансових показників оцінки діяльності підприємства. Річ у тім, що
активи підприємства, представлені у фінансовій звітності, не включають таких
нематеріальних та інтелектуальних активів, як продукти і послуги високої якості,
зацікавлені (мотивовані) і досвідчені працівники, передбачувані, а, отже,
керовані внутрішні процеси, лояльні клієнти, які задоволені співробітництвом.
Попри те і сьогодні, і в майбутньому саме ці активи і потенційні можливості є
вирішальними для реалізації стратегії компанії в умовах жорсткої конкуренції.
[4] У досконало побудованій системі різнопланові показники підприємницької
діяльності повинні відображати взаємопов’язані цілі і оціночні критерії їх
досягнення. На наш погляд, можна стверджувати, що збалансована система
показників
фінансово-економічної
діяльності
підприємства
це
взаємозалежність причинно-наслідкових зав’язків з критеріями оцінки
результатів і факторів їх досягнення.
Процес розробки та впровадження моделей оцінювання ефективності
діяльності бізнесу постійно удосконалюється з появою нових підходів і
концепцій через сучасні технології аналізу та оцінки ефективності.
Формалізованим критерієм ефективності сформованої фінансової стратегії
підприємства виступає модель, в основу якої покладене з «золоте правило
економіки», яке передбачає додержання умови, за якої темпи зростання прибутку
підприємства мають перевищувати темпи зростання обсягів продажу, а останні
повинні бути вищими за темпи зростання активів (майна). Якщо в результаті
аналізу та оцінки показники діяльності бізнесу не відповідають параметрам даної
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моделі, необхідно приймати управлінські рішення щодо коригування фінансової
стратегії підприємства.
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
З юридичної точки зору, корпоративне управління – це передбачена
чинним законодавством система органів, що здійснюють управління діяльністю
господарського товариства для забезпечення ефективності, а також з
урахуванням інтересів учасників товариства й інших зацікавлених осіб
(кредиторів, інвесторів, працівників, постачальників і покупців, державних
органів).
У вузькому розумінні корпоративне управління полягає у забезпеченні
діяльності менеджерів щодо управління підприємством в інтересах власників і
акціонерів.
У широкому розумінні корпоративне управління – це захист та
врахування інтересів як фінансових, так і не фінансових інвесторів, що роблять
свій внесок у діяльність корпорації (концепція «співзасновників»).
Згідно з визначенням Світового банку корпоративне управління поєднує
в собі норми законодавства та практику господарювання в приватному секторі,
що дозволяє товариствам залучати фінансові та людські ресурси, ефективно
здійснювати господарську діяльність [1]. Корпоративне управління
підприємством – це система взаємовідносин яка регулює правила та процедури
щодо прийняття управлінських рішень, що стосується діяльності підприємства
та здійснення контрольних процедур, а також розподіл прав та обов’язків між
підрозділами відповідно до підприємства.
Його ефективність полягає у підвищенні рівня конкурентоспроможності
та прибутковості підприємства завдяки забезпеченню: рівноваги впливу та
балансу учасників корпоративних відносин, фінансової прозорості та
33

Бъдещето въпроси от света на науката - 2019 ★ Volume 7

впровадження правил ефективного менеджменту й належного фінансового
контролю.
Основними показниками ефективності корпоративного управління на
підприємстві є показники, які відображають ступінь дотримання в компанії
принципів корпоративного управління, що характеризують результати
фінансово-господарської діяльності компанії та відображають ризики
корпоративного управління [2].
В сучасному корпоративному управлінні велике значення має розробка
системи управління фінансовими ресурсами.
Формування структури фінансових ресурсів має забезпечити поєднання
власних і позикових джерел фінансування, яке сприятиме зростанню
рентабельності капіталу, платоспроможності, фінансової стійкості, зниженню
фінансових ризиків [3].
Фінансові результати корпоративної діяльності мають велику залежність
від зовнішнього впливу, тому необхідна розробка системи формування
показників діяльності, які б забезпечували досягнення як тактичних так і
стратегічних цілей корпорації і давали змогу отримувати необхідний рівень
прибутку як в поточному так і в стратегічному періоді.
Сьогодні велика увага в корпораціях має приділятися питанням розробки
стратегії управління фінансовою рівновагою.
У виконанні основного завдання стратегії управління фінансовою
рівновагою підприємства, яке полягає у збалансуванні ліквідності, дохідності та
ризику, беруть участь всі складові фінансової стратегії підприємства. Тому,
метою стратегії управління фінансовою рівновагою, як самостійної складової
фінансової стратегії, є узгодження між собою інших її складових з позиції трьох
критеріїв: ліквідності, дохідності та ризику.
Координація узгодженого виконання завдань, визначених в межах різних
субстратегій фінансової стратегії та підпорядкованих спільній меті, дозволить
організувати стабільне фінансове забезпечення збалансованого розвитку
діяльності підприємства у стратегічній перспективі [4].
Таким чином, особлива увага має бути приділена формуванню показників
діяльності корпорацій, які б мали мотивуючий ефект і давали змогу тісно
пов’язувати фінансові результати з діяльністю структурних підрозділів, центрів
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відповідальності, функціональних служб, тощо. Такі показники, окрім
показників, що враховують специфіку підрозділу, мають бути зав’язані на
кінцевий результат – прибуток.
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Инвестиционната активност и фондовите пазари
*275552*
Спіцина Ангеліна Євгенівна
доцент кафедри економіки, Транспортний національний університет, м. Київ
ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ЯК РЕГУЛЯТОР ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
НА РИНКУ ПРАЦІ
Регулятивні можливості економічної культури закладено у взаємодії
інституціональної та особистісної складових економічної культури.
Практика сучасної ринкової економіки, фінансова політика країни
свідчать, що саме конкурентоздатність, економічна культура, професійна
мобільність, професіоналізм і компетентність фахівців -- це ті якості, від яких
залежать життєві й трудові успіхи.
В умовах динамічних глобалізаційних та інтеграційних процесів у
суспільстві людина розглядається як найвища цінність, як вільна і творча
особистість, яка реалізує себе впродовж усього життя. Структурна перебудова
економіки країни, прискорене впровадження нових технологій у виробництво та
інші чинники зумовили появу професійно-трудового середовища, в умовах якого
фахівець впродовж професійної діяльності може бути вимушеною не один раз
змінювати не лише місце своєї роботи, а й професію, тобто сучасному
працівнику має бути притаманна така якість, як рівень економічної культури та
професійна мобільність. Тому в сучасних умовах ринку праці постала об'єктивна
потреба формування у майбутніх фахівців економічної культури та готовності до
професійної
мобільності,
що
забезпечить
їм
можливість
бути
конкурентоздатними на сучасному ринку праці.
Інституціональний аспект економічної культури - це, по-перше, цінності
та соціальні норми, що характеризують інститути, які функціонують усередині
економіки (виробництво, споживання, розподіл, ринок, підприємництво та ін.);
по-друге - цінності та норми, «породжені» не економічними, а іншими
соціальними інститутами суспільства (право, мораль, політика, ідеологія, наука,
сім'я, освіта, релігія та ін.). Хоч вони лежать за межами економіки, але
безпосередньо (прямо) взаємодіють із нею.
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Цінності й норми, що «поступають» в економіку зі сфер політики, права,
ідеології, науки, релігії, мистецтва, набувають у сфері економіки відповідних її
інститутам рис і в такому опосередкованому вигляді утворюють особливий
інституціональний аспект економіки та економічної культури.
Структурно оформлені у вигляді соціальних інститутів комплекси
цінностей і соціальних норм утворюють формуюче поле щодо особистісного
аспекту економічної культури. Особистісний аспект економічної культури
фіксує цінності, норми, інтереси ті інші риси свідомості суб'єктів економіки. До
них відносять два основні різновиди цінностей: 1) цінності для працівників
їхнього статусу у суспільстві (вид роботи, посада, зарплата та ін.); 2) цінності
самореалізації суб'єктів у економічній сфері (можливості кар'єри, професійне
удосконалення, цінність володіння й розпорядження власністю, ресурсами,
економічна самостійність та ін.).
Розвиток людини в системі освіти передбачає насамперед оволодіння
навичками економічної культури, професійної й соціальної адаптації у швидко
змінному світі. Виробнича адаптація випускників навчального закладу -важливий етап професійної діяльності. Вона передбачає здатність фахівця не до
довільного виконання професійних функцій, а спроможність швидко
опановувати нові умови праці, сучасну техніку, засвоювати нове в конкретній
ситуації, тобто виявляти мобільність.
В ХХІ столітті суспільство потребує ініціативних високоосвічених
фахівців,
здатних
до
постійного
особистісного
професійного
самовдосконалення, адекватного виконання функціональних обов'язків,
виявлення професійної мобільності в умовах динамічних змін на ринку праці.
Різні суб'єкти економічної діяльності різною мірою засвоюють ті чи інші
риси культури. Залежно від цього утворюються ті чи інші їхні культурні типи.
Ідеться про різні типи працівника або споживача. А коли мова йде про колективи,
то вони також різняться: самоуправлінський тип від виконавчого, в одних
колективах домінують цінності екстенсивного розвитку, в інших - інтенсивного.
Різні культурні типи економічної діяльності утворюються на основі
економічних ролей, які вони виконують. Соціальні норми в соціології
розуміються як комплекси норм, закріплених за певними функціональними
позиціями (місцями) у суспільстві і зафіксованих у вимогах до індивідів, що
займають функціональні місця у сфері суспільного розподілу праці, зайнятості,
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ієрархії управління. Ці вимоги укорінюються в культурі - у писаних
(законодавчих, політичних і технологічних) та неписаних (моральних) нормах.
Вони передаються від одного покоління до іншого і регулюють поведінку людей,
що потрапили на ці місця. Так культура «проникає» у суб'єкти через економічні
ролі, які вони відіграють.
Для суспільства важливо, щоб соціальні ролі, призначені для задоволення
його потреб, виконувались адекватно, а всі потреби «перекривались» існуючими
ролями. Щоб досягти таких цілей, суспільство здійснює певні регулювальні дії:
- Удосконалює систему діючих економічних ролей: інституціоналізація
нових ролей, що відображають нові суспільні потреби, і вибраковка старих,
морально застарілих.
- Удосконалює володіння економічними ролями для забезпечення більшої
самореалізації індивідів, що відіграють найважливіші для суспільства ролі:
професійні, посадові, розподільні та ін.
При цьому економічна культура діє як джерело норм економічної
діяльності й поведінки, що покликане виконувати й поліпшувати економічні
ролі, а через них - активізувати індивідів у потрібних суспільству масштабах та
напрямках на ринку праці.
В умовах єдиного європейського освітнього простору формування
професійної мобільності, економічної культури майбутніх фахівців відкривають
нові можливості не тільки для здобуття освіти, а й для формування
європейського ринку праці.
Перевагами у конкурентній боротьбі є якість робочої сили, адже
вирішальне значення сьогодні має потреба впроваджувати нові сучасні
технології і розвивати нову економіку. Ринкова економіка і демократизація
суспільних відносин загострили питання соціально-економічної ефективності
діяльності підприємств різних форм власності та різного підпорядкування.
Економічний розвиток країни, її місце на світовому ринку прямопропорційно
залежить від ефективності системи професійної освіти, що забезпечує підготовку
майбутніх кваліфікованих фахівців.
Орієнтація економіки на європейський рівень ставить завдання
підготовки фахівців, здатних до діяльності в умовах динамічних змін на ринку
праці та зростаючих вимог до рівня їх кваліфікації.
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Високий рівень економічної культури дозволить сучасним фахівцям
легко увійти в будь-яку організаційну культуру, швидко визначити зміст і
сутність культури в новій організації, правильно приймати рішення в будь-яких
ситуаціях, самореалізуватися. Учорашній студент в умовах ринку може швидко
стати першим керівником. Володіючи високою економічною культурою та
професійними компетентностями, він буде чесно вести бізнес, платити податки,
достойно вести себе з партнерами, споживачами і постачальниками на ринку
праці[3].
Основні особливості економічної культури як механізму, що регулює
економічну поведінку індивідів і груп: по-перше, економічна культура містить у
собі соціальні норми й цінності суспільного масштабу, що знаходять в
економічній сфері своє специфічне значення, і соціальні норми, що виникають із
внутрішніх потреб економіки; по-друге, економічна культура визначається
каналами, через які вона регулює взаємодію економічної свідомості суспільства
й економічного мислення індивідів і груп; до них входять економічні інтереси,
соціальні стереотипи, соціальні очікування й орієнтації та ін.; по-третє,
економічна культура орієнтована на управління економічною поведінкою
соціальних суб'єктів (індивіди, соціальні групи, трудові колективи).
Як соціальний механізм економічна культура регулює економічну
поведінку через виконання трансляційної, селекційної та інноваційної функцій.
Чим більш розвинуті і повніше здійснюються названі функції у процесі
регулювання економічної поведінки соціального суб'єкта, тим краще виявляє
себе економічна культура як соціальний механізм цього процесу. Отже,
ефективність регуляції економічної поведінки з боку економічної культури буде
різною для різних типів економіки.
Розвиток ринкових відносин, суттєві зміни на ринку праці вимагають
таких технологій професійної підготовки випускників закладів вищої освіти, які
дозволили б досягти високого рівня економічної культури та
конкурентоздатності вже на початку своєї професійної діяльності.
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Отдел човешки ресурси
*276266*
Буларова В.М.
Луганский национальный университет имени Владимира Даля, ЛНР
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В КОНТЕКСТЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Необходимость изучения поведения персонала как объекта обеспечения
кадровой безопасности вызвана тем, что именно оно является источником угроз
безопасности организации, а его реализация приводит к имущественному и
неимущественному ущербу, потере деловой репутации организации. Особую
угрозу представляет собой девиантное, «отклоняющееся» поведение.
Персонал является одновременно важнейшим ресурсом организации,
источником потерь и угроз по всем направлениям корпоративной безопасности.
Девиантность в трудовых отношениях выражается в действиях, которые
отклоняются от установленных в организации норм, ожиданий и предписаний,
включая любое недозволенное поведение работника на рабочем месте.
Понятие нормы является исходным для изучения любых девиаций. В
переводе с латинского языка «норма»- правило, образец, предписание. Нормы играют
неоценимую регулятивную роль в жизни любого общества. Они создают
нормативно одобряемое поле действий, желательных для данного общества в
конкретное время, тем самым ориентируя личность в вариантах и типах ее
поведения. Будучи социальными феноменами, социальные нормы
интериоризируются во внутренний мир личности в течение всей жизни, создают
установки личности, которые, в свою очередь, формируют диспозиционное
поведение. Полное принятие нормы выражается в конформизме, а отклонение от
нормы - в различных видах девиантного поведения. Важно, что нормы и правила,
выступающие критериальной основой поведения личности, не являются
константными, имеют конкретно-историческую обусловленность, во многом
содержат элементы субъективизма и избирательности. Вследствие этого
критерии поведения в организации оказываются размытыми, нормы поведения в
разных группах не совпадают или даже противоречат друг другу, а оценка
девиантности становится относительной (условной).
41

Бъдещето въпроси от света на науката - 2019 ★ Volume 7

Формы
проявления
девиаций
разнообразны:
неисполнение
(ненадлежащее исполнение) приказов, инструкций, халатность, аморальное
поведение, бездействие, нарушение условий договора, мошенничество, обман,
агрессия,
патологические
привычки,
агрессия,
имитация
работы,
манипулирование асиметричной
информацией, оппортунизм, саботаж,
игнорирование инноваций, фальсификации, недобросовестное поведение,
злоупотребление должностными полномочиями. Разнообразные проявления
девиантности имеют один фундаментальный источник – расхождение между
целями и средствами (способами) их достижения. Сфера девиантного поведения
весьма обширна: она может включать как собственников и менеджмент, так и
рядовых сотрудников организации, партнёров, клиентов, конкурентов.
Причинами девиантного поведения являются субъективные факторы –
рассогласование личных целей и целей организации, личностные и
психологические особенности, индивидуальные девиантные наклонности
работников, и объективные – обстоятельства, возникающие по вине руководства,
ошибки в системе управления (несовместимые требования, противоречивые
распоряжения). Различные виды отклоняющегося поведения являются ответной
(приспособительной) реакцией персонала на сложившийся дисбаланс целей и
средств, конфликт интересов контрагентов.
При этом в современных реалиях не исключается способствование
девиациям и даже сознательное создание их. Так, исследователями отмечается
намеренное увеличение (примерно на 10%) числа девиаций со стороны наёмных
работников. Это — формы выражения протеста, попытка восстановить социальную
справедливость: «наказания» собственников и менеджмента компании (хищения,
порча имущества, компрометация). В зависимости от степени отклонений
девиации могут вызывать различные по тяжести последствия: от локальных
конфликтов и сбоев до разрушения всей системы управления. Только 5%
работников дисциплинированы от природы и, следовательно, не склонны к
нарушениям, тогда как 90% выполняют установленные требования только при
наличии внешнего контроля, а 5% нарушают нормы и правила всегда. Участие в
конфликтных ситуациях занимает до 20% рабочего времени лиц, выступающих
их непосредственными участниками или посредниками. Потери рабочего
времени от неконструктивных конфликтов и последующих переживаний
составляют около 15–20%, а производительность труда снижается на 20–40% [1].
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Понятно, что подобные явления приводят к снижению эффективности работы,
подрыву имиджа организации, утрате рыночных позиций, потере ключевых
клиентов.
Разрастание масштабов девиантного поведения привело к тому, что в
последнее время увеличилась категория «проблемного», токсичного персонала
– совокупности сотрудников, поведение которых выступает источником
постоянных угроз благополучию организации и причинения ей ущерба.
Мотивация поведения проблемного персонала деструктивна: месть, карьеризм,
зависимость, азарт, зависть, восстановление социальной справедливости.
Повышенное внимание следует обращать на топ-менеджмент организации,
который участвует в принятии стратегических и тактических управленческих
решений, формирует корпоративную культуру организации, напрямую влияя на
всех контрагентов и доход; владеет практически 70 % актуальной информации
организации. Принимаемые на всех уровнях управления менеджментом решения
в большей или меньшей степени затрагивают достижение стратегических задач,
оперативную работу организации, что отражается на безопасности ее
существования.
По мнению Хохловой Т.П., случайные формы девиантного
поведения, связанные с нарушением порядка организационного взаимодействия
должны фиксироваться общественным вниманием, корректироваться
непосредственно или по ситуации участниками взаимодействия и руководством
компании (правилами вежливости, порицания, сохранения личного достоинства,
контролем психологической агрессивности, юмором). Как правило, данные
формы отклонений носят открытый, непроизвольный характер и приписываются
не столько субъектам, сколько ситуации, обусловившей дезорганизацию
поведения. Устойчивые формы поведенческих девиаций в зависимости от их
последствий должны вызывать применение адекватной меры осуждения и
наказания, а также сопровождаться мобилизацией конструктивных
сил
организации для восстановления порядка; формированием на уровне
организации условий, которые исключают возникновение и реализацию мотивов
девиантного поведения со стороны персонала и в его адрес; утверждением
нравственных и этических основ организации, становлением продуктивной
корпоративной культуры и морали. При этом умение эффективно управлять
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отклоняющимися формами поведения персонала становится признаком высокой
профессиональной квалификации менеджера [1].
Обобщающим способом воздействия на поведение сотрудника выступает
вовлечение его в процесс управления организацией, предоставление
самостоятельности, оказание доверия в принятии решений, расширение
полномочий, сферы контроля и ответственности. Управление персоналом,
ориентированное на согласование интересов работников и работодателей,
позволяет существенно снизить распространенность форм девиантного
поведения и повысить уровень обеспечения кадровой безопасности организации.
Литература
1. Хохлова, Т. П. Управление поведенческими отклонениями и пути к
устойчивому развитию / Т. П. Хохлова // Менеджмент в России и за
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Маркетинг и управление
*274395*
К. е. н., доцент Плотніченко С.Р., магістрантів Хлепітько В.В., Екс К.М,
Ігнатенко О.В.,
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного, Україна
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СИСТЕМИ
КЕРУВАННЯ ЛІНІЄЮ ПЕРЕРОБКИ ВИНОГРАДА
Підприємство виноробної промисловості України мають значний
виробничий потенціал для сталого розвитку і довгострокового економічного
зростання. В Україні нараховується 15 природно-виноградарських макрозон і 58
мікрозон, що дає можливість виробляти унікальні різновиди виноробної
продукції. Виноградарство та виноробство є однією з найбільш рентабельних
сільськогосподарських виробництв з показником понад 70%. На даний час
найбільші плодоносні площі виноградників розташовані у Одеській області(27,5
тис.га).[1]
Актуальність виробництва виноградного сусла у ПКТ «Шабо» с.Шабо,
Білгород-Дністровського району Одеської області полягає в тому що окремі
машини, так і технологічні лінії поставляються у комплекті зі стандартним
електросиловим обладнанням, що забезпечує високий рівень електромеханізації.
Але під час роботи машин необхідне активне втручання обслуговуючого
персоналу в технологічний процес. Для зниження долі ручної праці, підвищення
якості готової продукції, точності дотримання параметрів температури замінені
на більш сучасні: пускозахисна апаратура, провода, кабелі, встановленні датчики
рівня, контролю продукта, та придбані елементи, що застосовуються згідно
принципової схеми керування технологічним процесом виготовлення
виноградного сусла.[2],[3].
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Таблиця 1 – Техніко-економічні показники
Показник
Споживання електроенергії, кВт
Грошові витрати на електроенергію,
грн./рік
Встановлена

потужність

електрообладнання, кВт
Фонд оплати праці, грн./рік
Енергоозброєність праці, кВт/люд.
Електроозброєність
кВт·год./люд.

праці,

Базовий

Проектний

Відхилення,

варіант

варіант

±

16704

15033

-1671

34577

31118

-3459

29

29

0

360000

270000

- 90000

1,45

1,9

+ 0,45

5762

2074

-3688

Капіталовкладення, грн

40000

Економічний ефект, грн

93459

Термін окупності, років

0,4

В проектному варіанті зменшилось споживання електроенергії за рахунок
застосування більш нового, а тому більш економічного обладнання, що в свою
чергу дозволило отримати економію від зниження витрат електроенергії на рівні
31 118 грн.;
Отримані показники дозволяють зробити висновок, що модернізація
обладнання для виробництва виноградного сусла дозволить більш раціонально і
ефективно використовувати технологічне обладнання та приведе до збільшення
прибутку та рентабельності. Сума капітальних вкладень на модернізацію лінії
переробки винограду окупиться за два виробничих цикла і підприємство отримає
прибуток. Модернізація обладнання для виробництва виноградного сусла
забезпечила чітку роботу лінії зі збереженням її продуктивності.
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Марченко, Д. Г. Войтюк; За ред. Є. Л. Жулая. – К.: Вища освіта, 2001
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*275605*
канд. екон. наук, доцент Яременко С.С., магістрант Черніченко В.В.
Університет імені Альфреда Нобеля
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ У
ПРОСУВАННІ ТОВАРІВ
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій з
використанням мережі Інтернет, поява й поступова активізація електронної
комерції виступили основою для формування нової концепції маркетингу
взаємодії зі споживачами – Інтернет-маркетингу. Практикуючи використання
Інтернет-маркетингу, підприємства стикаються з низкою питань, зокрема,
такими: «Як створити привабливий веб-сайт?», «Як рекламувати продукт в
Інтернеті?», «Як побудувати модель вигідного і прибуткового бізнесу?» [1].
Беручи до уваги таку ситуацію А. Семенова виділила такі напрями
подальшого розвитку цієї галузі [2, с. 416]:
Збільшення частки Інтернет-торгівлі у всій сфері ринкових відносин,
відповідне зростання обсягу віртуального товарообороту.
Посилення конкуренції між учасниками ринку у сфері Інтернет-торгівлі.
Поява нових видів товарів та послуг у сегменті пропозиції Інтернетмаркетингу; посилення вимог споживачів та збільшення їх критичності при
виборі конкретних товарів чи послуг – у сегменті попиту.
Посилення нормативно-правової регламентації та умов провадження у
сфері Інтернет-торгівлі, особливо поява додаткових умов контролю та
регулювання Інтернет-маркетингу.
Посилення інтеграції українського Інтернет-ринку до світового.
З огляду на вищенаведене, мережа Інтернет стає сьогодні основним
каналом комунікації з покупцями, а Інтернет-маркетинг – головним
інструментом розвитку ринку споживчих товарів і послуг. У процесі вивчення
динаміки розвитку Інтернет-маркетингу в нашій країні було зосереджено увагу
на дослідженні структури користувачів Інтернет-мережі. За даними дослідження
Інтернет Асоціації України за 1-е півріччя 2017 р. ринку медійної інтернетреклами в нашій країні обсяг товарообігу становив 827 млн грн, що на 42%
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більше за аналогічний показник 1 півріччя 2016 року; за 2015 рік – 1 млрд 288
млн грн, що на 27% більше за показники 2014 року [3-4]. Питома вага мобільної
реклами в мережі Інтернет у загальному обсязі медійної інтернет-реклами
становила відповідно по сегментах показана в табл. 1.
Таблиця 1.
Частка мобільної реклами в загальному обсязі Інтернет-реклами, % [3-4]
Види

2015 р.

2017 р.

Банерна реклама
In-stream video (реклама в відеоплеєрі pre-roll,
mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама,
picture-in-pause)
In-page video (content-roll)
Нестандартні рішення
Спонсорство
Разом Інтернет-реклами

42,3
31,6

52,2
21,9

8,4
9,7
8,0

0,2
15,3
10,4

Зміна структури за
2 роки, (+,-)
9,9
-9,7

-8,2
5,6
2,4
Х

З даних табл. 1 видно, що за 2 роки істотно зросла частка банерної
реклами (на 9,9%), а також відбулося зростання нестандартних рішень (на 5,6%)
та спонсорства (на 2,4%). Проте відбулося зменшення реклами типу In-stream
video на 9,7% та In-page video на 8,2%. Закупівлі за допомогою Programmatic
склали 14%, у майданчиків частка Programmatic склала 45,0%.
В ході досліджень Асоціацією було також визначено, що частка
маркетингових бюджетів, які приходяться на соцмедіа (FB, Instagram, Twitter,
VK, YouTube, Skype, Однокласники, Viber тощо), склала 18,6% [3].
Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) оприлюднила результати
розвитку ринку реклами. ВРК вказує на зростання рекламних бюджетів у всіх
його основних напрямках – телебачення, диджитал, радіо і т.д. Найбільше
зростання (30%) відбулося в сегменті диджиталу (табл. 2) [4]. З даних таблиці
видно, що за рахунок частки Youtube і додавання частки мобільного трафіку
суттєво змінилась база цифрового відео, що дало технічне зростання 82%.
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Таблиця 2
Витрати на Digital рекламу в Україні за її основними видами, млн.грн.
[4]
Види реклами

Пошук (платна видача в
пошукачах), включаючи
мережу GDN
Банерна реклама, об'яви
у соціальних мережах,
rich медіа
Спонсорство
Мобільна реклама
Цифрове
відео,
включаючи Youtube
Інший Діджитал
Разом

1200

1800

Темп
приросту,
%
50

750

825

10

920

150
250
460

181
425
713

13
70
55

230
27
Немає даних
1300
82

20

320
3140

400
4344

25
28

500
5650

Х
Х

2016

2017

2700

Темп
приросту,
%
50

Частка
мобільного
трафіку, %
55

12

50

2018

25
30

35

Зростання ринку в 2018 році відбулося в першу чергу за рахунок пошуку
і цифрового відео, частка мобільного трафіку складе не менше 55% в пошуку і
близько 35% в цифровому відео. Сплеск мобільної реклами безпосередньо
пов‘язаний з тим, що користувачі проводять все більше часу з планшетами і
смартфонами.
Таким чином, результати даного дослідження свідчать, що на теперішній
час розвиток Інтернет-маркетингу в Україні тісно пов’язаний із становищем та
перспективами розвитку Інтернет-торгівлі. У зв’язку із стрімким ростом
науково-технічного прогресу Інтернет-маркетинг набуває не лише актуальності,
але й поступово перетворюється на основний вид комунікації зі споживачами
багатьох підприємств різних галузей економіки.
Література:
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
Всі етапи стратегічного менеджменту зв'язані із застосуванням підходів і
методів системного підходу. І в той же час досягнення та підходи, вироблені в
теорії стратегічного менеджменту незалежно від теорії систем, корисні для
розвитку системного підходу.
Системний підхід знаходить широке вживання в різних сферах діяльності
організації. Найбільшу корисність методи і моделі системного аналізу можуть
надати в реалізації ідей і підходів стратегічного і інноваційного менеджменту.
Системний підхід це система методів дослідження і створення складних систем,
які використовуються для підготовки і обґрунтування рішень по проблемах
різної складності.
Актуальність проблеми обумовлена потребою в інструментарному
забезпеченні системного підходу задля прийняття якісних управлінських рішень.
Питання реалізації стратегії завжди було дуже гострим для сучасних
підприємств, та недостатньо висвітлювалося в економічній літературі, на відміну
від процесу розробки стратегії. В умовах глобалізації, нестабільності практично
всіх ринків, загальної кризи, і як слідство посилення конкуренції, невдачі
втілення в життя стратегічних планів можуть коштувати досить дорого.
Якість реалізації стратегії - головна проблема для керівників. Ми знаємо,
що реалізовувати стратегію важко. Згідно з дослідженнями це не вдається
багатьом великим організаціям - від двох третин до трьох чвертей їх загальної
кількості.
Компанії на основі стратегії формулюють цілі і завдання, які спускають
по інстанціях, а потім оцінюють успіхи і за результатами роботи оплачують
працю. Керівники намагаються поліпшити якість виконання стратегії за
допомогою методики управління по цілях або збалансованої системи показників,
тобто інструментів, які допомагають направити зусилля організації на точне
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виконання стратегії. В уявленні менеджерів виконання - синонім такої
узгодженості, і, отже, якщо стратегію не вдається реалізувати, то тільки через те,
що робочі процеси не побудовані так, щоб уся організація, кожна ланка
ланцюжка, працювала на єдину мету.
Низьку якість виконання стратегії керівники пояснюють поганою
узгодженістю роботи підрозділів із стратегічними цілями і слабкою культурою
ефективності. Але, виявляється, у своїй діяльності більшість компаній
орієнтуються саме на стратегічні цілі, а людей, що виконують план, там дуже
цінують.
Хоча компанії прекрасно вміють спускати цілі по інстанціях, їм не
вдається налагоджувати горизонтальну співпрацю. У більшості сучасних
компаній є, як мінімум одна система управління взаємодією відділів і
підрозділів: наприклад, міжфункціональний комітет, або угода про якість послуг,
що надаються, або центр управління проектом. Але лише в 20% випадків ці
системи завжди або майже завжди працюють добре.
Щоб точно реалізовувати свої стратегії, компанії повинні заохочувати
координацію і взаємодію підрозділів і розвивати гнучкість і маневреність, щоб
працювати на сучасних ринках.
Найпростіше, здавалося б, вирішення проблеми — грамотний розподіл
ресурсів. Хоча цей чинник має величезне значення для виконання стратегії, сам
по собі термін збиває з пантелику. На волатильних ринках не можна раз на рік
розподілити гроші, людей і увагу керівництва — потрібне постійне коригування.
Часто компанії вирішують, чим займатися, не зваживши усі стратегічні за
і проти. Якщо менеджери не почнуть оцінювати можливості, що відкриваються,
з точки зору відповідності стратегії компанії, вони розтрачуватимуться на
другорядні проекти і найперспективніші, навпаки, не отримають ресурсів.
Оперативність дуже важлива, але у рамках стратегії.
Річ у тому, що корпоративна культура повинна заохочувати і інші якості:
здатність до адаптації, уміння працювати в команді, цілеспрямованість. З цим у
багатьох компаній туго. Наприклад, приймаючи рішення про найм або підвищення,
зазвичай враховують колишні досягнення людини, а його здатністю
переорієнтуватися в мінливих обставинах, цікавляться значно менше, хоча саме це
говорить про маневреність і гнучкість, необхідну для виконання стратегії.
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Але найсерйозніша проблема багатьох компаній в тому, що в них не
заохочують співпрацю, без нього, як ми вже говорили, неможливо реалізовувати
стратегію. Вирішуючи питання про найм, просування або нематеріальне
заохочення, напевно віддадуть перевагу не тому, хто уміє співпрацювати, а тому,
хто виконав план. Ефективність, безумовно, важлива, але, якщо її домагаються на
шкоду координації, вона не допоможе втілювати стратегію в життя, а, навпаки,
завадить.
Тому, спершу потрібно абсолютно інакше трактувати саму суть поняття
реалізація стратегії. Реалізація стратегії — уміння користуватися тими
можливостями, які узгоджуються із стратегією, постійно координуючи свої дії з
діями представників інших частин організації. Це нове формулювання допоможе
менеджерам усвідомити, чому стратегія далі за ідею не йде. При такому
комплексному розумінні проблеми вони зуміють уникнути небезпек на зразок
пастки узгодженості і зосередитися на тому, що дійсно допомагає реалізувати
стратегію і отримати результат.
Література
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЮ
ТА ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
В Україні інструменти регулювання природокористування, їх зміст і
комбінаторика визначаються насамперед, але не виключно, під впливом таких
процесів та елементів системи природокористування, як децентралізація системи
управління і функціонування екосистем. Особливу роль у системі регулювання
природокористування
відіграють
інструменти
фінансово-економічного
регулювання, оскільки вони передбачають непряму мотиваційно-стимулюючу й
компенсаційно-антистимулюючу дію суб’єкта управління на об’єкт
управлінського впливу. Належна структура таких інструментів забезпечує
системну орієнтацію на досягнення загальної мети розвитку, а також поточних
цілей. Установлення максимально повної вартості природних ресурсів є
необхідною умовою формування дієвого інструментарію екологічної й
економічної політики держави щодо регулювання природокористування.
Перспективою подальших досліджень є розроблення практичних рекомендацій
щодо формування системи інструментів регулювання використання та охорони
за видами природних ресурсів в окремих галузях/секторах національної
економіки.[1]
Мета організаційно-економічного механізму стратегічного управління
природно-техногенною та екологічною безпекою передбачає узгодження
економічних і екологічних інтересів суспільного виробництва як вертикальних державних, регіональних, місцевих, так і горизонтальних - територіальних,
відомчих, на рівні зв'язків між підприємствами тощо, а також встановлення
певного порядку дій для підготовки ефективного гарантування безпеки.
Завданням
організаційно-економічного
механізму
стратегічного
управління є зміцнення і посилення природно-техногенної та екологічної
безпеки країни.
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Організаційно-економічний механізм повинен відповідати наступним
вимогам: функціонувати в межах існуючого нормативно-правового поля;
забезпечувати надійний захист національних і регіональних інтересів у сфері
гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки; надавати
можливість до прогнозування та своєчасного запобігання загрозам і
несприятливим процесам дотримання безпеки; ефективно функціонувати як у
звичайних, так і в надзвичайних ситуаціях; визначатися чіткою структурою і
функціональним розмежуванням органів влади.
Будь-яке управлінське рішення базується на аналізі ситуації і
оформляється у вигляді організаційно-розпорядчого документа (наказу,
розпорядження, резолюції, рішення, протоколу тощо). Організація виконання
прийнятого рішення здійснюється через підготовку відповідних планів заходів,
контроль його виконання забезпечується через систему звітності. Технологія
управлінських процесів фіксується в нормативно-організаційних документах.
Таким чином, під системою управлінської документації мається на увазі перелік,
формати та організаційно-часовий регламент підготовки планів, звітів,
організаційно-розпорядчих та нормативно-організаційних документів.
Організаційно-економічний
механізм
стратегічного
управління
природно-техногенною та екологічною безпекою можна розглядати в широкому
і вузькому сенсі. У широкому сенсі організаційно-економічний механізм
стратегічного управління – це система заходів, що стосуються гарантування
безпеки населення, природокористування, охорони навколишнього середовища
та означає наявність взаємопов'язаних організаційно-адміністративних та
економічних заходів. Так, планування, розробка, введення, виконання та
контроль цільових програм природокористування здійснюються за допомогою
механізму управління екологічною безпекою. В них містяться елементи
економічного впливу. Зокрема, контроль за встановленими державою нормами
здійснюється адміністративними методами, але при цьому він супроводжується
штрафами і субсидіями, тобто економічними впливами. У вузькому сенсі
організаційно-економічний механізм включає власне економічні заходи, без
адміністративного впливу. Наприклад, споживачі готові платити більше за
екологічно чисті продукти, що стимулює сільськогосподарських виробників
виготовляти такі продукти. Реалізація виділених напрямів дозволить
контролювати і регулювати природно-техногенну та екологічну безпеку,
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розробити економічні механізми регулювання безпеки, включаючи страхування
потенційно небезпечних об'єктів і населення, що проживає в зонах можливого
ураження при надзвичайних ситуаціях. Важливим організаційним механізмом
стратегічного управління є збільшення внеску науки й техніки в розвиток
економіки країни, у тому числі в рішення проблем природно-техногенної та
екологічної безпеки й пов'язаних із цим перетворень у сфері керування,
матеріального виробництва, організації науки.[2]
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МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ:
СУЧАСНІ УСПІШНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
Бізнес-моделью називають концептуальний опис підприємницької
діяльності. Вперше це поняття прозвучало в анотаціях до наукових робіт на
економічну тематику в кінці 40-х років ХХ ст. До другої половини 90-х років ХХ
ст. поняття моделі бізнесу розглядалося в контексті корпоративної стратегії і
було співзвучно неї. Більшість сучасних досліджень бізнес-моделей присвячено
технологічним компаніям, і поняття асоціювалося саме з ними.
Най поширеними бізнес-моделями є:
- партнерський клуб, що передбачає продажу тільки членам будь-якої
групи;
- краудсорсинг - це модель, за якою працюють Вікіпедія і відеохостинг
YouTube. Вона передбачає аутсорсинг створення контенту користувачам в обмін
на доступ до вмісту інших користувачів.
- лізинг, що робить дорогі продукти та послуги доступними для широкої
аудиторії. Наприклад, за цією моделлю працюють салони, які надають в оренду
дорогі автомобілі;
- лоукостер (англ. Low-touch; англ. low-cost carrier, low-cost airline) –
модель, за якою знижується вартість дорогих товарів і послуг за рахунок відмови
від додаткових послуг та масштабування. Цей підхід використовують Walmart та
IKEA;
- зворотний цикл виробництва, що передбачає передзамовлення товарів і
послуг. Характерний приклад використання цієї моделі – Amazon.com;
- модель «Бритва і леза», яка отримала свою назву від бритвених верстатів
зі змінними лезами і передбачає продаж товару з високою собівартістю з
низькою маржею і дохід від продажу витратних матеріалів. Приклад подібної моделі-принтери і чорнило до них;
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- модель компанії, що працює по «зворотній бритві і лезах». Вони
заробляють на основному продукті, пропонуючи недорогі доповнення до нього.
Наприклад, Apple використовує цей підхід у зв'язці iPod;
- зворотний аукціон - торг за право продажу продукту або надання
послуги, в якому перемагає запропонував найменшу ціну. За цією моделлю
працюють сайти для фрілансерів;
- модель від продукту до послуги передбачає продаж не товару, а функції
цього товару в якості послуги. Так компанія IBM надає програмне забезпечення
по моделі «software as a service», а сервіс Zipcar пропонує погодинну оренду
автомобілів тощо.
Найуспішними сучасними бізнес моделями вважають наступні моделі.
1 Модель «за вимогою» (on-demand). Саме її обирають багато стартапів.
В рамках цього підходу споживачеві досить оформити замовлення на товар або
послугу і дочекатися його виконання. Модель «за вимогою» зручна не тільки
споживачам, але і бізнесу. Вона створена для компаній, які використовують
типову інфраструктуру для вирішення проблеми.
Наприклад, у Uber немає власного автопарку. Бренд співпрацює з
незалежними водіями, що дозволяє йому істотно економити.
Майже щотижня запускається новий проект-агрегатор послуг, що
допомагає тим, у кого є гроші, але немає часу. Вони заробляють на тому, що
допомагають замовникам зустрітися з виконавцями.
2. Модель «умовно безкоштовно» (freemium). Ця бізнес-модель
найчастіше використовується для просування технічних продуктів, функції яких
поділяються на базові й додаткові. В її рамках всі бажаючі можуть
використовувати основну версію програми безкоштовно, але за додаткові
можливості доведеться заплатити.
Подібна модель дозволяє залучити велику кількість користувачів, адже на
просування безкоштовного продукту не піде багато коштів. Чим ширше буде
база клієнтів, тим більше користувачів захочуть заплатити за преміум доступ.
Dropbox, Evernote, MailChimp і багато інших компаній побудували свій
бізнес на цій моделі.
Чому працює підхід "умовно безкоштовно"? Вся справа в психології
споживачів. Завдяки пропозиції безкоштовного якісного продукту існує
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можливість швидко захопити частку ринку. А коли клієнти зрозуміють, що ви
пропонуєте унікальний сервіс, вони почнуть платити за використання
додаткових функцій. В результаті 5% «преміум»-користувачів зможуть
підтримати 95% безкоштовних.
Литература:
1. Richard Ernest Bellman. On the construction of a multi-stage, multi-person
business game (англ.) // Operations Research. - INFORMS, 1957. - No. 5. - P. 469503.
2. Gardner M. Jones. Educators, Electrons, and Business Models: A Problem in
Synthesis (англ.) // The Accounting Review. - American Accounting Association,
1960. - No. 35. - P. 619–626.
3. Rozeia Mustafa, H. Werthner. Business Models and Business Strategy Phenomenon of Explicitness . International Journal of Global Business &
Competitiveness (January 2011).
4. Anna Codrea-Rado. Until the 1990s, companies didn’t have “business
models” . Quartz (17 April 2013).

60

МАТЕРИАЛИ ЗА XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ★ 15 - 22 декември 2019 г.

*276158*
К.е.н., доцент Плотніченко С.P., студенти Зенюхов І.О., Кузьмін О.І.
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет, Україна
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІНІЇ
ВИРОБНИЦТВА ВЕРШКОВОГО МАСЛА
Оптимальний варіант прийнятих в проекті інженерних рішень
визначається системою економічних показників.
Основними показниками, що характеризують економічну ефективність
електромеханізації
аграрного
виробництва
є:
енергозабезпеченість,
енергоозброєність,
електрозабезпеченість,
електроозброєність
праці,
трудомісткість, продуктивність праці, енергоємність продукції, енергетичний
ефект, собівартість одиниці продукції, фондозабезпеченість, фондовіддача,
рентабельність виробництва, додаткові капітальні вкладення, річний
економічний ефект, термін окупності капітальних вкладень.[1]
Виробництво вершкового масла шляхом перетворення високожирних
вершків використовується для інших видів вершкових масел, в тому числі сортів
з наповнювачами, і в будь якому обсязі. У наш час метод перетворення
високожирних вершків застосовується в 90% випадків.
Помітних успіхів у господарюванні ПП «Молокозавод – Олком»
досягло за рахунок електрифікації і автоматизації технологічних процесів.
Незважаючи на значне скорочення обсягів виробництва рівень електрифікації
технологічних процесів вдалося зберегти досить високий. Але слід зазначити, що
велика частина обладнання працює в ручному режимі роботи, що пояснюється
виходом з ладу систем автоматичного керування, спричиненому низьким рівнем
експлуатації.
Вибір електродвигунів потребує особливої уваги, оскільки від цього
залежить керованість електроприводом, його регулюючі властивості, надійна
його робота з робочою машиною, енергетичні показники та експлуатаційні
характеристики. В проекті, технологічне обладнання поставляється комплектно
з електрообладнанням. [2] Необхідність вибору виникає і в процесі експлуатації
при заміні електродвигунів, які вийшли з ладу чи в випадку невідповідностей
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параметрів установленого електродвигуна вимогам привідного в рух механізму.
вибираємо електрообладнання кліматичного виконання, яке використовується
для районів з помірним кліматом. Приймаємо категорію розміщенні на
відкритому повітрі, яке розташоване в відділенні, ступінь захисту – IP54, [3]
вологозахищеної модифікації, тому що приміщення переробки відносяться до
вологих приміщень
Внаслідок модернізації масло цеху відбулося зменшення встановленої
потужності електрообладнання, енерговитрати при виробництві продукції
зменшилися на 24531,3 кВт·год і в свою чергу зменшилась енергоємність
виробництва на 1,62 кВт·год/т, як наслідок цього за рахунок зменшення
встановленої потужності електрообладнання, зменшилися енерговитрати і
відбулося збільшення прибутку на 41214,7 грн. Таким чином, внаслідок
залучення додаткових капіталовкладень в розмірі 41213 грн. термін окупності
становитиме 0,9 року на даному підприємстві. Модeрнізація підприємства
успішно вплинула на виробництво продукціі і збільшeння фонду оплати праці.
Список літератури:
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА В СТРУКТУРІ
ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Молоко це сприятливе середовище для розвитку мікроорганізмів, що є
причиною її малої стійкості і швидкого псування. Виробництво молока має
сезонний характер, проте споживають його протягом усього року. Тому є
потреба у розробці способів зберігання молока тривалий час без зміни його
поживних властивостей.
Значення молочних консервів полягає в тому, що в період природного
знежирення надоїв молока вони можуть замінити натуральне молоко, тобто
вирівняти сезонність у постачанні молока. Молоко для консервування
обробляють такими трьома способами:
1). Добавленням до молока цукру (сахарози) – гігроскопічної речовини,
яка здатна поглинати вологу і створювати умови, несприятливі для розвитку
бактерій;
2). Застосуванням стерилізації, тобто нагріванням молока, розфасованого
в герметичну тару, при температурі 115-113ºС протягом 15-20 хв;
3). Збезводнюванням (висушуванням) молока до такого ступеня, при
якому бактерії вже розвиватися не можуть [1].
Залежно від застосування тих чи інших способів обробки молока та
вихідної сировини (незбиране молоко, вершки, відвійки) виробляють різні види
молочних консервів.
Збереження молочних консервів без псування тривалий час залежить від
якості молока, прийомів його підготовки до переробки і дотримання
технологічних режимів обробки з метою консервування.
Сортування і приймання молока здійснюють відповідно до стандарту
заготовлювання молока. Нормалізовану суміш пастеризують при температурі не
нижче 93ºС без витримування і згущають у вакуум-випарних апаратах при 5060ºС. За 10-15 хв. до закінчення процесу згущення у вакуум-апарати вводять
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доведений до кипіння цукровий сироп, який старанно змішують із згущеним
молоком. Закінчення згущення визначають за вмістом сухої речовини (73,8-75%)
в готовому продукті.
Після згущення молока надзвичайно важливим є наступний
процес – охолодження згущеного молока з цукром, оскільки молочний цукор,
який міститься в продукті, кристалізується. Якщо він утворює кристали більш як
10 мкм, то такі кристали при споживанні відчуватимуться в роті. Для того, щоб
запобігти утворенню великих кристалів, при охолодженні треба створити центри
кристалізації. Досягають цього внесенням дрібнокристалічної (у вигляді пудри)
лактози в кількості 0,02%. Лактозу вносять під час охолодження при
безперервному перемішуванні згущеного молока з цукром.
Таблиця 1 – Показники економічної ефективності.
Найменування показників
Споживання електроенергії,
тис.кВт..год
Питома витрата
електроенергії, кВт..год/т
Вартість електричної
енергії, тис.грн.
Енергоозброєність праці,
тис.кВт.год/чол.
Електроозброєність праці,
кВт /чол.
Фонд заробітної плати,
тис.грн.
Сумарний економічний
ефект, тис.грн.
Термін окупності, роки

Варіанти
Базови
й

Відхилення
Проектн
ий

±

%

48,27

43,61

4,66

9,6

246

222,3

23,7

9,6

77,22

69,78

7,44

9,6

6,89

7,34

-0,45

6,5

5,27

5,97

-0,7

13,3

283,2

244,8

38,4

13,6

-

45,8

-

-

-

0,75

-

-

Охолоджене згущене молоко автоматично розфасовують у тару, а для
промислової переробки та для підприємств громадського харчування – у банки
по 3 кг або фанерно-штамповані банки по 50 кг. Зберігають його при температурі
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від 0 до 10ºС і відносній вологості повітря 85%. У таких умовах властивості
молока не змінюються протягом року. Зберігати згущене молоко при мінусових
температурах недоцільно, оскільки може змінитися його консистенція у зв’язку
з коагуляцією білків молока [2].
Проаналізувавши можна зробити висновок, що при впровадженні даной
технологій споживання електроенергії , питомі витрати електроенергії та
вартість електричної енергії зменшилися на 9,6% у проектному варіанті у
порівнянні з базовим . Електроозброеність мала тенденцію до зменшення на 0,7
кВт /чол. Одночасно при збільшені заробітної платні на одного робітника
обслуговуючого лінію (від 3600 грн. до 4800 грн.) фонд заробітної плати
зменшиться на 13,6 %, склавши економію коштів у розмірі 38400 грн.
При впровадженні проекту автоматизованого керування лінією
виробництва згущеного молока було проаналізовано та оптимізовано процес
виробництва. Це дозволить підвищить його якість та збереже в ньому більше
поживних речовин та вітамінів.
Доцільність впровадження запропонованих рішень підтверджено
техніко-економічними показниками. За рахунок зменшення встановленої
потужності лінії виробництва згущеного молока та введення автоматизованої
схеми керування такі показники, як споживання електроенергії , питомі витрати
електроенергії та вартість електричної енергії зменшаться на 9,6 % склавши при
цьому економію коштів на оплату електроенергії 7449 грн. за рік.
Порахувавши сумарний економічний ефект, який склав 45,8 тис.грн.
термін окупності від удосконалення системи автоматизованого управління
технологічною лінією виробництва згущеного молока, який становить 0,75 року
[3].
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1. Скорченко Т.А. Технологія молочних консервів / Т. А. Скорченко. – К:
НУХТ, 2007 – 232 с.
2. Ситников Е. Д. Оборудование консервных заводов. / Е. Д. Ситников, В. А.
Каганов – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 248с.
3. Кучернява А. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення / А.
Кучерява // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2015.
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ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
РЕКУПЕРАЦІЇ ТЕПЛА ПРИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКАХ В
ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ РЯЖАНКИ
Ріст суспільного виробництва, підвищення продуктивності праці,
прискорення науково-технічного процесу вимагають удосконалення розвитку
всього паливно-енергетичного комплексу. Вирішальне значення в досягненні
нових кількісних і якісних показників інтенсивного розвитку харчової
промисловості має підвищення рівня використання енергії [1]. До інтенсивніших
досліджень заощадження енергії в харчових технологіях спонукають світова
економічна криза та постійне зростання вартості енергоресурсів [2].
Таблиця 1 – Власні розрахунки
Найменування показників

Базовий

Проектний

Відхилення,
(+ ; -)

Показники
Капітальні вкладення, грн.

-

16352,44

+16352,44

Витрати теплової енергії, кВт∙год

75728

32497

-43231

Витрати теплової енергії в грошових
одиницях, грн.

33189,5

14242,5

-18947

Собівартість одиниці продукції, грн/т.

15511,74

15502,19

-9,55

Економічний ефект від впровадженої
розробки, грн

-

18947

+18947

Термін окупності розробки, років.

0.86
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Рекуперація — повернення частини матеріалів або енергії для повторного
використання у тому ж технологічному процесі. За допомогою відведеного
тепла, використовуючи теплообмінники, можна підігрівати воду до 70 °C (більш
високі температури за запитом). Це дозволяє економити до 76 % енергії.

Холодильні установки для центрального або виносного холодопостачання в складах, супермаркетах і морозильних камерах виділяють досить
велику кількість тепла. Це тепло складається з кількості тепла, отриманого в
процесі охолодження, і тепла, що утворюється в процесі здійснення роботи
стиснення газу з тиску кипіння до тиску конденсації. Найчастіше це тепло в
процесі конденсації холодоагенту утилізується в навколишнє середовище за
допомогою повітряних конденсаторів. Таке рішення виглядає не розумно. В
європейських країнах вже давно і повсюдно застосовуються системи рекуперації
тепла, що виділяється холодильними установками. Система рекуперації тепла
актуальна для об'єктів, на яких одночасно з потребою в холодо-постачання існує
потреба в гарячому водопостачанні або опалюванні.
Обґрунтування рекуперації
кисломолочної сировини.

використаної

води

для

підігрівання

Пастеризація молока передбачає теплову обробку напою. Процес
нагрівання відбувається до 63-100 градусів за Цельсієм (точний температурний
67

Бъдещето въпроси от света на науката - 2019 ★ Volume 7

показник визначається обраним методом). Спосіб термічної обробки названий на
честь вченого Луї Пастера з Франції, який зумів застосувати методику для
ліквідації мікроорганізмів в рідині. Ефективність пастеризації обумовлена
температурою і тривалістю витримки молока при певному режимі. Незважаючи
на відсутність кип'ятіння, ліквідуються тільки патогенні бактерії. Оптимальний
температурний режим теплової обробки зберігає корисну молочну мікрофлору,
оптимальні характеристики напою (консистенція, смак і запах) [4]. Для
зменшення вартості пастеризації було прийнято рішення повторного
використання нагрітої води шляхом підігрівання молока до початку процесу
пастеризації
Впровадження системи рекуперації тепла (повторного використання) в
технологічному процесі виготовлення ряжанки, дозволить знизити витрати
теплової енергії на 57%, завдяки чому буде отримано економічний ефект 18947
грн/рік, при капіталовкладеннях 16352.44 грн. Термін окупності використаних
капіталовкладень складає 0,86 роки.
Огляд джерел
1. Демов О.Д. Економія електроенергії на промислових підприємствах
[Електронний ресурс] –Режим доступу:https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream
/handle/123456789/12512/Demov_posibnyk%202006.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
2. Бурдо О.Г. Эволюция сушильных установок. Монография. – Одесса:
«Полиграф», 2010. – 368 с.
3. Богатова О.В. Промышленные технологии производства молочных
продуктов. – Санк-Петербург: 2013 – 115 с.
4. Пастеризація молока [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://webfermer.org.ua/tvarynnyctvo/korovy/pasteryzacija-moloka.php
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МЕНЕДЖМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ
В сучасних умовах основу кадрового менеджменту становить посилення
ролі особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх
формувати відповідно до потреб і цілей організації..[2]
Багато країн знаходять рішення проблем економічного зростання в
підвищенні якості менеджменту, заснованого на отриманні, використанні та
передачі знань. При цьому, рівень кваліфікації керівництва підприємств,
організацій, фірм в деяких випадках недостатній для вирішення таких завдань
внаслідок відсутності певних навичок, знань. Також недостатня їх кількість
гальмує впровадження необхідних інновацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ринку
консалтингових послуг здійснювали в своїх працях такі зарубіжні вчені, як
Е.Бейч, С. Бісвас, П. Блок, Л. Грейнер, К. Макхем, Р. Метцгер, Ф. Стееле.
Вагомий внесок в розгляд питань розвитку консалтингової діяльності зробили
такі вітчизняні вчені-економісти як В. Верба, В. Герасимчук, В. Коростелєв, М.
Кропивко, Ю.Лапигін, С. Козаченко, М. Кубр, В. Новицький та інші. Однак,
удосконалення основних аспектів розвитку консалтингової діяльності, як за
кордоном так і в Україні, залишається актуальним і в сучасних умовах. Також,
на нашу думку, залишається коло недостатньо досліджених питань з цієї
проблематики. [5]
В даній ситуації обґрунтованим кроком є залучення консультантів із
зовнішніх структур, що володіють необхідними знаннями та практичним
досвідом. Результатом їх роботи стає індивідуальна програма розвитку або
вирішення проблем організації-клієнта. Такий підхід для компанії є більш
раціональним. Консультанти володіють досвідом і знаннями, здатні знайти
швидкий спосіб вирішення поставленого завдання, виробити стратегію,
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розрахувати витрати. А в тому випадку, якщо виникне необхідність в навчанні
персоналу підприємства, то це займе мінімум часу і в найменшій мірі вплине на
якість виконання співробітниками своїх основних функцій. [5]
Управління персоналом є складним і складовим компонентом управління
організацією. Складним тому, що люди за своїм характером відрізняються від
інших ресурсів і вимагають особливих підходів і методів управління.
Специфіка людських ресурсів виражається втому, що, по-перше, люди
наділені інтелектом, їх реакція на управління є емоційною, продуманою, а не
механічною, а це означає, що процес взаємовідносин є двосторонній; по-друге,
люди постійно удосконалюються і розвиваються; по-третє, відносини
ґрунтуються на довготерміновій основі, оскільки трудове життя людини може
продовжуватись протягом 30—50 років; і останнє, люди приходять в організацію
усвідомлено, з певними цілями і мотивами.
Суть управління людськими ресурсами в забезпеченні досягнень цілей
організації за рахунок комплектування її виробничим персоналом відповідної
компетенції. Стратегія управління людськими ресурсами визначення шляхів
розвитку необхідної компетенції всього персоналу і кожного її співробітника
зокрема. Іншими словами, управління персоналом — це плани, що
використовують можливості зовнішнього середовища для зміцнення і
збереження конкурентоспроможності організації за допомогою своїх
працівників. Управління людьми є основою управління організації.[3]
Підбір і розстановка персоналу - це раціональний розподіл працівників
організації по структурним підрозділам, ділянкам, робочим місцям у
відповідності до прийнятої в організації системою поділу і кооперації праці, з
одного боку, і здібностями, психофізіологічними і діловими якостями
працівників, що відповідають вимогам змісту виконуваної роботи, - з іншого.
Підбір і розстановка кадрів грунтується на принципах відповідності,
перспективності, змінюваності. Коли організації необхідно прийняти нових
працівників, з'являються два питання: де шукати потенційних працівників і як
сповістити майбутніх працівників про наявні робочих місцях? Є два можливі
джерела найму: внутрішній і зовнішній. Кожен з них має свої переваги і
недоліки.
На нашу думку, ринок консалтингових послуг в Україні ще в процесі
формування, і тому він є дуже перспективним. Все виразніше простежується
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сегментація ринку: з'являються компанії, які спеціалізуються на стратегічному,
юридичному чи ІТ-консалтингу. Серед послуг, які користуються найбільшим
попитом як і раніше користується, операційний менеджмент, впровадження
інформаційних технологій, а також оптимізація виробничих витрат. [4]
Список літератури:
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агротехнологічного університету (економічні науки), 2018 - №2(37).– 284с.
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ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯК СПЕЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ
КОРПОРАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Сучасні організації створюють в загальній системі управління підсистеми
корпоративного екологічного управління, які мають не тільки загальні
(прогнозування, планування, контролювання та ін.), але й спеціальні функції.
Спеціальні функції характеризують особливості конкретного суб'єкта чи об'єкта
управління. До спеціальних функцій (механізмів) корпоративного екологічного
управління належать: оцінка характеристик екологічності; оцінка характеристик
життєвого циклу продукції; екологічне маркування і сертифікація; екологічний
аудит; корпоративний екологічний маркетинг; інжиніринг; лізинг; екологічне
страхування; екологічна модернізація виробничої системи.
Згідно з навчальним посібником С.Г. Стеценка управління є процессом
цілеспрямованого впливу суб’єкта управління на об’єкт управління з метою
створення ефективно функціонуючої системи та досягнення необхідних
результатів [12, с. 44–45]. За тим же автором система управління складається з
таких частин, як суб’єкт управління, об’єкт управління, управлінський вплив
(процес керування) і зворотній зв’язок (інформація щодо результативності
управлінського впливу) [3, с. 45–46]. В свою чергу, залежно від об’єкта впливу
розрізняють технічний, біологічний та соціальний види управління. Оскільки
екологічна сертифікація належить до сфери суспільних відносин, то її слід
віднести до соціального типу.
Щодо функцій управління у сфері охорони навколишнього природного
середовища, то під ними розуміють основні напрями (види)
організаційно-правового впливу на суспільні відносини в галузі охорони
довкілля, раціонального використання природних ресурсів, їх відтворення та
захисту,
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забезпечення екологічної безпеки [4, с. 187; 2, с. 193; 17, с. 58; 20, с. 54];
постійний напрям діяльності із забезпечення охорони навколишнього
середовища та раціонального природокористування.
Оцінка характеристик екологічності відноситься до внутрішніх
корпоративних процедур. Мета такої оцінки — забезпечення управлінської
ланки актуальною і об'єктивною інформацією, яка необхідна для аналізу стану
екологічності та змін, що впливають на неї, а також розробки відповідних
управлінських рішень. Дана оцінка передбачає облік усієї діяльності корпорації,
що стосується споживання природних ресурсів, і, в першу чергу, енергетичних,
утворення відходів, ведення технологічних процесів і операцій та ін. Сама оцінка
проводиться з використанням корпоративних критеріїв і направлена на
досягнення цілей та завдань екологічної політики.
Типові характеристики екологічності стосуються: стану навколишнього
середовища, загальної системи управління та виробничої системи.
Оцінка характеристик екологічності системи управління включає:
нормативні вимоги (застосування стандартів серії ДСТУ ISO 14000,
екологічна політика та її реалізація, актуальність та повнота нормативної
інформації);
функціонування системи корпоративного екологічного управління (
документоване забезпечення системи, екологічні програми, складові КЕУ);
взаємовідношення з зацікавленими сторонами (комунікації, спільність
інтересів);
організація робіт (обов’язки
та повноваження, підвищення
кваліфікаційного рівня співробітників, мотивація та стимулювання).
Оцінка характеристик екологічності для виробничих систем проводиться
по напрямкам:
сировина, матеріали та комплектуючі ( номенклатура, витрати, наявність
шкідливих інгредієнтів, використання вторинних матеріальних ресурсів);
енергозабезпечення ( вид енергетичних ресурсів,
вторинного тепла, енергозбереження та енергоефективність);

використання

продукція ( види, безпека для навколишнього природного середовища,
утилізація);
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виробництво (технологічне обладнання, виконання технологічних
регламентів, аварійність, сполучення технологічного та очисного обладнання);
емісія забруднюючих речовин у довкілля (викиди, скиди, утворення
відходів та їх утилізація).
В Україні оцінювання екологічних характеристик підлягає стандартам
ДСТУ ISO 14005:2015; ДСТУ ISO 14015:2005. [ 1], [ 3 ], [ 5 ].
Використана література:
1. Заверуха, Н.М. Основи екології [Текст]: нав,пос./ Н.М.Заверуха,
В.В.Серебряков, Ю.А.Скиба. — К.:Каравела, 2015. – 304 с.
2. Ігнатьєва, І.А. Корпоративне управління [Текст]: підручник /
І.А.Ігнатьєва, О.І.Гарафонова. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 600 с.
3. Кучинська В.Ю. Екологічна сертифікація в системі функцій
екологічного управління //Науковий вісник Національного університету
біоресурсів і природокористування України. – 2015. – Вип. 213. – Ч. 1.
4. Малишева Н.Р. Основні функції управління в галузі охорони
навколишнього природного середовища / Н.Р. Малишева // Екологічне право
України. Академічний курс : підруч. / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : ТОВ
«Видавництво «Юридична думка», 2008. – С. 187–241.
4. Шевчук, Ю.М. Екологічне управління [Текст]: підруч. /В.Я.Шевчук,
Ю.М.Саталкін, Г.О.Білявський. — Київ:Либідь, 2004. – 432 с.

74

МАТЕРИАЛИ ЗА XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ★ 15 - 22 декември 2019 г.

Счетоводство и одит
*275957*
К.е.н., доцент Ярова Л. Г.
Мелітопольський державний педагогічний університет
ім. Б. Хмельницького, Україна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У сучасних умовах господарювання система бухгалтерського обліку є
цілісною системою знань – наука, теорія та практика, яка виконує в суспільстві
одну із центральних функцій управління економікою не тільки в межах
підприємства, але й у суспільстві в цілому.
Бухгалтерський облік – один з основних детекторів фінансового стану
підприємства і його завданням є забезпечення повною та достовірною
інформацією всіх користувачів, зокрема суб’єктів управління – для прийняття
раціональних рішень, інвесторів та кредиторів – з метою налагодження співпраці
з ними, податкових органів – для нарахування відповідних розмірів податків
тощо.
Одним із актуальних питань сьогодення є вирішення організаційних
проблем, які включають вибір варіантів регулювання бухгалтерського обліку в
Україні, визначення суб’єкта відповідальності за впровадження нормативнозаконодавчих актів у повсякденну практику бухгалтера. У зв’язку з цим важливе
значення набуває вивчення теоретичних основ, тобто змісту основних категорій
і принципів організації бухгалтерського обліку, знання яких є невід’ємною
умовою для чіткого розуміння питань практики бухгалтерського обліку.
Питанням реформування бухгалтерського обліку, його уніфікації,
гармонізації та стандартизації, їх значення для розвитку бухгалтерського обліку
в Україні присвячено праці таких вітчизняних учених: Ф. Бутинця, С. Голова, В.
Швеця, О. Петрука, Г. Кірейцева та ін. Зважаючи на безсумнівну цінність
наукових досліджень, на нашу думку, питання щодо уточнення окремих
положень з методики та організації бухгалтерського обліку мають дискусійний
характер, що і обумовило мету дослідження.
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Сьогодні Україна йде шляхом євроінтеграції, тому зростає роль і значення
бухгалтерського обліку, адже збільшується потреба управління економічною
діяльністю на всіх рівнях. Інформація стає продуктом обліку, який необхідний
для прийняття управлінських рішень, отже бухгалтерський облік є засобом та
функцією управління підприємством. В свою чергу процес управління
складається з певних етапів, а саме: планування – облік – аналіз – регулювання
тому, грамотна організація обліку – обов’язкова умова успішної та стабільної
роботи підприємства [3, с.3–13].
Питання розвитку бухгалтерського обліку відповідно до умов сьогодення
та перспективного розвитку економіки країни завжди було, є і буде актуальним.
Україна не є винятком з цього правила, а скоріше потребує прориву наукової
думки в означеному напрямі.
Україна, як і більшість країн з перехідними економіками, пішла шляхом
розроблення національних стандартів, основаних на МСБО.
Важливо, що гармонізацію національних стандартів з МСБО
розуміють не як одноразовий акт, а як складний багатоаспектний процес і щодо
повноти та порядку відображення різних видів господарської діяльності, і щодо
термінів впровадження стандартів, і щодо забезпечення умов їх ефективного
використання.
Успіх реформи бухгалтерського обліку багато в чому залежатиме від
посилення позицій і координації зусиль професійних організацій бухгалтерів і
аудиторів, ефективності їх співробітництва з державними органами. У цілому
приведення національних систем обліку і звітності до вимог міжнародних
стандартів – це шлях до інтернаціоналізації обліку і його гармонізації,
підвищення якості облікової інформації та довіри до неї з боку різних
користувачів [4, с.18]. Водночас реформування системи обліку – процес
складний і потребує кропіткої роботи законодавців, науковців і практиків.
Першочергової уваги потребує наукове обґрунтування, вироблення концепції
такого реформування, а вже потім на основі науково - обґрунтованих положень
їх узаконення на вищому державному рівні.
Отже, передумовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку в
Україні у відповідності з вимогами ринкової економіки та євроінтеграції можуть
бути: перегляд теоретичних та методичних основ, забезпечення несуперечності
національної системи бухгалтерського обліку з загальноприйнятними в світі
76

МАТЕРИАЛИ ЗА XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ★ 15 - 22 декември 2019 г.

підходами, формування моделі співіснування і взаємодії системи оподаткування
і бухгалтерського обліку, диференціація вимог до фінансової звітності, кадрове
забезпечення, безперервна професійна освіта, активна позиція бухгалтерської
спільноти.
Загалом інтеграційні процеси й уніфікація, стандартизація обліку
зокрема – явища закономірні і безповоротні, оскільки це вимоги життєвих реалій
сьогодення. Питання в тому, як саме ці процеси адаптуються в національному
масштабі, якими наслідками супроводжуються і наскільки продуманими є шляхи
і методи їх реалізації.
Література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-14 у редакції від 14.01.2012 р. [Електронний
ресурс] / Верховна Рада України. – Сайт «Законодавство України». – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Ч.2. / Ф.Ф.
Бутинець. – Житомир, 2010. – 524 с.
3. Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського
обліку в Україні. Антиміфологія [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і
аудит. – 2016. - №2. – с. 3-13
4. Кірейцев Г.Г. Методологічні засади формування та розвитку
національної системи бухгалтерського обліку в Україні [Текст] / Г.Г. Кірейцев //
Вісник ЖДТУ. - №2 (24)
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ
Основні засоби є одним із найважливіших об’єктів фінансового обліку,
займаючи значну частку в загальній сумі активів підприємства, тому існує
необхідність в контролі за їхнім рухом, організацією синтетичного й
аналітичного обліку, визначенням зносу (амортизації), проведенням ремонту,
модернізацією, оновленням застарілих і технічно недосконалих об’єктів [1].
Сьогодні в Україні спостерігається невизначеність щодо етапів
удосконалення контролю основних засобів і обмеженість щодо побудови цілісно
функціонуючої системи внутрішнього контролю, яка б забезпечувала
покращення результатів фінансово-економічної діяльності вітчизняних
підприємств.
Основними елементами контролю операцій із використання основних
засобів, що забезпечують його ефективне функціонування, є: об’єкти контролю;
суб’єкти контролю; інформаційні джерела контролю; прийоми та методи
контролю.
Метою контролю операцій з основними засобами є встановлення
достовірності бухгалтерських даних і звітності щодо наявності, стану й руху
основних засобів, забезпечення їх збереження та ефективного використання [2,
с. 158]. До об’єктів контролю основних засобів належать: збереження власних і
орендованих основних засобів; стан техніко-експлуатаційної дисципліни за
операціями з основними засобами; стан бухгалтерського обліку та звітності за
операціями з придбання, руху, використання основних засобів [3].
Основними джерелами інформації для проведення контролю основних
засобів є: інформація за договорами купівлі-продажу об'єктів, договорами на
капітальне будівництво, архітектурно-технічними паспортами, розрахунками
кошторисами, актами прийому-передачі, актами на списання, картками
(книгами, відомостями) інвентарного обліку, розрахунками нарахування
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амортизації, записи в облікових регістрах за рахунками 10 «Основні засоби», 13
«Знос (амортизація) необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції», Журнал
4, відомості аналітичного обліку № 4.1, 4.2, 4.3; Баланс (Звіт про фінансовий
стан) (ф. № 1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2);
Звіт про власний капітал (ф. № 4); Примітки до річної фінансової звітності (ф. №
5).
Важливим етапом удосконалення контролю основних засобів є
гармонізація П(С)БО 7 «Основні засоби» з М(С)БО 16 «Основні засоби» оскільки
стратегія застосування міжнародних стандартів передбачає реформування
системи бухгалтерського обліку та впровадження методології поширення
інформації з економічних питань згідно з міжнародними стандартами для
забезпечення відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової
звітності суб'єктів господарювання, гармонізувати вітчизняний облік з
міжнародними стандартами та зменшити невідповідності й проблемні питання
обліку основних засобів.
Також, можна видіти наступні шляхи удосконалення контролю обліку
основних засобів:
1) вибір оптимальної за складом і обягом облікової інформації, яка
забезпечить реалізацію тих завдань, які поставлені перед обліком основних
засобів.
2) розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що
дозволяли би своєчасно виконувати поставлені завдання при мінімальних
витратах трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
3) удосконалення змісту та складу носіїв інформації з обліку основних
засобів. Провівши аналіз змін у законодавчій базі, яка стосується обліку основніх
засобів, було доведено, що окремі графи типових форм первинних документів
втратили свій зміст і на підприємствах не використовуються. Це, наприклад, такі
реквізити, як код норми амортизаційних відрахувань, джерело придбання, дата
початку сплати за основні засоби.
4) повна комп’ютеризація обліку основних засобів.
Викликано це необхідністю оперативного одержання відомостей про рух
основних засобів, своєчасного та правильного розрахунку сум амортизації,
визначення зносу у відповідності до встановлених норм тощо. Для усунення
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існуючих недоліків в перевірці основних засобів і підвищення ефективності їх
контролю в подальшому на підприємстві можна провести внутрішню перевірку
основних засобів [4].
Узагальнюючи вищевикладене, з впевненістю можна говорити, що
бухгалтерський облік і контроль основних засобів потребує удосконалення в
методико-організаційних аспектах, а також узгодженості законодавчонормативних документів.
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ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Україна
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ
Дана тема є актуальною, тому що кожне підприємство вступає в певні
економічні взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання у процесі
фінансового-господарської діяльності, в результаті цього відбуваються
господарські операції, які, з погляду фінансової стабільності підприємства, є
дебіторською заборгованістю. Питаннями обліку, аналізу та контролю за
дебіторською заборгованістю займалися як вітчизняні так і зарубіжні вченіекономісти, зокрема: Бондаренко О. С., Бутинець Ф. Ф., Губачова О. М.,
Завгородній, В.П., Нашкерська Г., Сопко В.В. та інші.
В бухгалтерському обліку відображення дебіторської заборгованості
регламентується Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 10
«Дебіторська заборгованість» та 13 «Фінансові інструменти». Відповідно до
П(С)БО 10, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості, пов’язана з
необхідністю функціонування підприємств, встановленням ними господарських
відносин з постачальниками, покупцями та іншими організаціями. Такі зв’язки
забезпечують безперервне постачання виробництва, ритмічність відвантаження
і реалізації. У п.4 П(С)БО 13 «Фінансові активи» надається визначення
дебіторській заборгованості, що непризначена для продажу, - «дебіторська
заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів,
робіт послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом,
призначеним для продажу». Дане тлумачення більш точно розкриває сутність
поняття «дебіторська заборгованість».
Дебіторська заборгованість класифікується за наступними ознаками:
зв’язком з нормальним операційним циклом підприємства; терміном погашення
дебіторської заборгованості; визначенням об’єктів, щодо яких виникли
зобов’язання дебіторів; своєчасністю сплати боржником дебіторської
заборгованості.
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Механізм управління дебіторською заборгованістю в Україні спирається
на використання різноманітних методів щодо зменшення простроченої або
сумнівної дебіторської заборгованості, зокрема: психологічні – нагадування по
телефону, факсу, пошті, використання ЗМІ чи поширення інформації серед
суміжних постачальників, що загрожує боржнику втратою іміджу; економічні –
фінансові санкції (штраф, пеня, неустойка), передача в заставу майна і майнових
прав, призупинення постачання; юридичні – претензійна робота, досудове
переписування, подача позову в Господарський суд; альтернативні інструменти
– взаємозалік, реструктуризація, погашення дебіторської заборгованості шляхом
врахування платежів до бюджету. Особливими є інструменти, що можуть
використовуватись в управлінні.
Важливою складовою механізму є контроль та коригувальні дії з внесення
змін до управління дебіторською заборгованістю. Контроль, моніторинг та
внесення коректив не лише останній, а й важливий елемент, який впливає на стан
фінансової стабільності підприємства за рахунок внесення необхідних коректив.
Важливу увагу в процесі ефективного управління дебіторською заборгованістю
слід приділяти попереджувальним діям, що спрямовані на недопущення
виникнення невиправданої заборгованості, яка загрожувала б фінансовому стану
суб’єкта господарювання, і має здійснюватися цим суб’єктом власними силами.
Зокрема, до таких дій належать: 1. Ефективно розроблена кредитна політика
підприємства; 2. Попередній аналіз платоспроможності потенційних
контрагентів; 3. Своєчасний контроль за виникненням дебіторської
заборгованості. Для забезпечення належного контролю за погашенням
дебіторської заборгованості ведуться окремі рахунки для кожного покупця
товарів або послуг у кредит, а також застосовуються спеціальні журнали: журнал
обліку продажу з відстрочкою платежу; журнал обліку придбань з відстрочкою
платежу; журнал обліку грошових надходжень; журнал обліку грошових виплат.
Отже, дана тема є досить актуальною, тому, що діяльність підприємств
прямо потребує особливої уваги, поступового вирішення проблем та розробки
індивідуального підходу до дебіторів підприємства. Важливим є заздалегідь
передбачити та не допустити надмірного зростання дебіторської заборгованості
тому, що саме ефективне управління дебіторською заборгованістю відноситься
до необхідних умов успішної діяльності підприємства, оскільки воно створює
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передумови для швидкого зростання бізнесу і збільшення фінансових
можливостей підприємства.
Література:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон
України

від

07.02.2013

№

7.

Дата

оновлення:

16.11.2018.

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (дата звернення: 30.11.2019).
2. Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10
«Дебіторська заборгованість» : наказ Міністерства фінансів України від
р.

08.10.1999

№

237.

Дата

оновлення:

29.10.2019.

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99. (дата звернення: 30.11.2019).
3. Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13
«Фінансові інструменти» : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р.
№

559.

Дата

оновлення:

09.08.2013.

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01. (дата звернення: 30.11.2019).
4. Бондаренко О.С. Сучасні підходи до обліку дебіторської заборгованості
у вітчизняній та зарубіжній практиці. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №
18. С. 36–39.
5. Соловей Н.В., Маліношевська К.І. Проблеми обліку дебіторської
заборгованості.

Ефективна

економіка.

2016.

№

17.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_25/malinoshevska.pdf.

83

URL:

Бъдещето въпроси от света на науката - 2019 ★ Volume 7

*275965*
К.е.н. Булкот Г.В., студентка Четверенко В.В.
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Гетьмана», Україна
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ
Розрахунки з покупцями та замовниками мають динамічний характер, а
тому потребують постійного контролю і впливу з боку управлінського
персоналу. В умовах постійного ризику недоотримання оплат особливо зростає
роль ефективного управління дебіторською заборгованістю, своєчасного її
повернення та попередження безнадійних боргів. Одним із способів вберегти
себе від неочікуваного «безнадійника» є нарахування резерву сумнівних боргів,
що є невід’ємним елементом грамотно поставленого бухгалтерського обліку
дебіторської заборгованості. Деякі об'єкти обліку безпосередньо не впливають
на фінансове становище підприємства, його виробничі або торговельні
результати, не змінюють кількості грошей у касі чи на рахунку. Проте вони
мають своє відображення у бухгалтерському облік підприємства. Одним з таких
об'єктів обліку є резерв сумнівних боргів.
Згідно з вимогами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» створення
резерву сумнівних боргів є не правом, а обов'язком підприємств, на які
поширюється дія згаданого стандарту [1].
При здійсненні контролю дебіторської заборгованості за товари, роботи і
послуги необхідно звернути увагу на створення та використання резерву
сумнівних боргів. Формування резерву сумнівних боргів зумовлено принципом
обачності, відповідно до якого методи оцінки, які використовують у
бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та
витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Таким чином, резерв
сумнівних боргів виступає в ролі інструмента коригування оцінки дебіторської
заборгованості.
Залежно від обраного підприємством методу нарахування резерву
сумнівних боргів в ході контролю оцінці піддається платоспроможність окремих
дебіторів, або згрупована дебіторська заборгованість за строками її непогашення
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[2]. При використанні підприємством коефіцієнта сумнівності для розрахунку
резерву сумнівних боргів, контролер має перевірити обґрунтованість
розрахованого коефіцієнта та здійснити перерахунок суми нарахованого резерву.
Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способами:
визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході; класифікації
дебіторської заборгованості за строками непогашення; визначення середньої
питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі
дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5
років [3].
При перевірці правильності визнання та оцінки резерву сумнівних боргів
контролер керується П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
В процесі перевірки встановлюється правильність оцінки витрат, тобто
нарахування резерву в кінці звітного періоду на підставі середнього рівня
попередніх витрат з поправкою на майбутнє по даним розрахунків бухгалтерії.
Але контролер повинен пам'ятати, що створення резерву дебіторської
заборгованості передбачається тільки для дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги і не стосується інших видів дебіторської
заборгованості [4].
Контроль створення резерву сумнівних боргів і списання сумнівної
заборгованості здійснюється по кореспонденції рахунків до рахунку 38 «Резерв
сумнівних боргів»: Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги» – Кт 38 «Резерв
сумнівних боргів»; Дт 38 «Резерв сумнівних боргів» – Кт 36 «Розрахунки з
покупцями та замовниками».
Також встановлюється при цьому правильність ведення аналітичного
обліку по рахунку 38, який повинен вестись в розрізі боржників чи за строками
непогашення дебіторської заборгованості.
Далі контролер перевіряє правильність визначення величини резерву,
виходячи із методу визначення величини резерву сумнівних боргів, який
використовується на підприємстві.
Можливі два варіанти: 1) Метод умовного визначення резерву сумнівних
боргів, згідно якого величина сумнівних боргів визначається окремо по кожному
сумнівному боргу в залежності від фінансового стану (платоспроможності)
боржника та оцінки ймовірності погашення боргу повністю чи частково; 2)
85

Бъдещето въпроси от света на науката - 2019 ★ Volume 7

Розрахунок резерву проводиться на підставі класифікації поточної дебіторської
заборгованості за термінами її несплати та аналізу її фактичного непогашення за
попередні звітні періоди [2].
В процесі контролю за веденням обліку та нарахуванням резерву
сумнівних боргів звертається особлива увага на наявність наступних випадків:
якщо списана сума безнадійної заборгованості більша ніж сальдо резервів, то
встановлюється наявність бухгалтерських записів: Дт 949 «Інші витрати
операційної діяльності» – Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37
«Розрахунки з різними дебіторами»; якщо сума списаних неоплачених рахунків
протягом звітного періоду менша, ніж розрахункова сума резерву, то
встановлюється правильність визначення сальдо по рахунку 38 «Резерв
сумнівних боргів»; якщо повернені борги, раніше визнані підприємством
сумнівними, але які ще не були визнані безнадійними, то встановлюється
правильність відповідальної кореспонденції рахунків по вказаним операціям: Дт
30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні
активи» – Кт 36«Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з
різними дебіторами; по раніше списаній безнадійній заборгованості: Дт 30
«Готівка», 31 «Рахунки в банках», 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні
активи» – Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів».
Отже, для створення резерву необхідно правильно визначити суму
сумнівної та безнадійної заборгованості. Проте на практиці у бухгалтерів іноді
виникає питання, за якими конкретними характеристиками виділити категорії
заборгованості. У П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дається лише
визначення сумнівної і безнадійної заборгованості, тому виникає потреба у
внутрішньому контролі. Узагальнюючим негативним моментом є нормативна
неврегульованість всіх методик нарахування резерву сумнівних боргів. Проте
для підприємств в цьому випадку існує певна свобода в розрахунку величини
резерву сумнівних боргів. В результаті кожне підприємство підбирає методику
виключно індивідуально, керуючись кількістю дебіторів, наявністю необхідної
інформації, управлінською політикою.
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КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ
В даний час наша країна націлена на перехід до міжнародних стандартів
обліку, що передбачає відповідну перебудову функції та методики контролю.
Нові політичні й економічні реалії вимагають нових підходів до управління,
пошуку таких їх форм, які б відповідали ринковим відносинам. Для ефективного
функціонування суб’єктів господарювання, для досягнення ними найточніших і
найкращих фінансових результатів вибір методів використання виробничих
запасів є важливою передумовою організації обліку даних об’єктів. На будьякому підприємстві створюється система внутрішнього контролю для виконання
поставлених перед нею завдань. Така система є необхідною для тих суб’єктів
господарювання, у яких значними є суми виробничих затрат. На мій погляд,
контроль, здійснюваний на підприємстві, повинен охоплювати основні стадії
руху виробничих запасів: надходження, формування матеріальних запасів і
найголовніше – використання у виробничому циклі. Контроль дає змогу
своєчасно виявити відхилення або порушення технології виробництва, інші
факти зловживань, якщо вони мали місце.
Важливого значення набувають попередній та поточний види контролю.
Попередній контроль виявляється у формі маркетингу. Він вивчає основні
тенденції, перспективи попиту та пропозиції на ринку. Враховуючи масовий та
безперервний характер виробництва поточний контроль має ефективнішу
функцію в управлінні запасами, оскільки сприяє щоденному встановленню
резервів їх використання у ході виробничого процесу. Узагальнення даного
здійснюють бухгалтерської служби за показниками внутрішньогосподарського
обліку. Цей вид контролю допомагає вчасно запобігти неефективному
використанню виробничих запасів, виявити порушення в оформленні облікових
документів.
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Для задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої та
неупередженої інформації щодо виробничих запасів контролеру необхідно
виконати такі основні завдання для досягнення вказаної мети: здійснення
контролю за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з виробничими
запасами; встановлення правильності визнання активів запасами згідно з П(С)БО
№ 9 «Запаси»; контроль дотримання підприємством облікової політики щодо
відображення запасів в обліку та звітності; контроль правильності формування
первісної вартості запасів; дослідження стану складського господарства запасів;
встановлення повноти і правильності відображення в бухгалтерському обліку
надходження запасів за їх каналами; підтвердження (спростування) доцільності
вибору підприємством методу списання запасів на витрати підприємства;
контроль дотримання встановлених нормативів використання запасів на
виробництво; дослідження правильності і повноти відображення в обліку
господарських операцій з вибуття запасів за їх каналами; контроль правильності
віднесення вартості запасів, використаних на виробництво; контроль
правильності та своєчасності
відображення виробничих запасів в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності; дослідження протизаконних дій,
пов'язаних із рухом виробничих запасів, суттєвих порушень і помилок у
бухгалтерському обліку та звітності [4].
Запровадження контролю виробничих запасів на підприємствах
відбувається в таких етапах: потрібно враховувати особливості технологічного
процесу виробництва продукції; необхідно застосовувати внутрішню
документацію, яка б враховувала потреби інформаційні користувачів; система
внутрішньогосподарського контролю на підприємствах має проводитись згідно
з визначеними етапами й охоплювати всі рівні організаційної структури
облікового процесу.
Таким чином, порядок внутрішньогосподарського контролю як засіб
забезпечення ефективного використання запасів є значною частиною оборотних
коштів підприємства. Для успішної діяльності підприємства, підвищення рівня
рентабельності, збільшення суми його активів необхідний налагоджений
механізм
управління,
найважливішим
елементом
якого
виступає
внутрішньогосподарський контроль. Такий контроль є однією з основних
функцій управління і системою постійного спостереження і перевірки роботи
організації з метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийнятих
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управлінських рішень, виявлення відхилень і несприятливих ситуацій,
своєчасного інформування керівництва для прийняття рішень щодо усунення,
зниження ризиків його діяльності й управління ними. Тому актуальність даної
теми не викликає сумнівів, оскільки проблема внутрішньогосподарського
контролю присутня на більшості підприємств України.
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ПОРЯДОК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В целях обеспеченья достоверности данных бухгалтерского учета и
финансовой отчетности проводится инвентаризация имущества и денежных
обязательств не реже 1-го раза в год. Согласно Приказа Министра финансов
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241 «Об утверждении Правил
ведения бухгалтерского учета» (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 03.06.2019 г.) для проведения инвентаризации
формируется
инвентаризационная рабочая группа, состав какой утверждается руководителем
организации. В ее состав рекомендуется включать представителей
администрации, сотрудников бухгалтерской службы, работы внутреннего
контроля и иных специалистов (при необходимости - представителей службы
аудита). Данные о фактическом наличии и техническом состоянии основных
средств организации находят отражение в следующих бухгалтерских
документах [1].
При
инвентаризации
основных
средств
составляется
«Инвентаризационная опись основных средств», где отображают сведения о
практическом наличии и промышленном состоянии основных средств. После
проведения инвентаризации эти описи переходят в бухгалтерию фирмы. В
описях должно быть отмечено правильное наименование предметов и
предоставлены их технические данные. По основным средствам, отданным либо
приобретенным в аренду, переданным на сохранение либо во временное
пользование, проводят проверку обоснованность договоров и иных документов
До начала инвентаризации следует проконтролировать присутствие и
состояние инвентарных карточек, инвентарных описей; присутствие и состояние
технических паспортов либо иной технической документации; наличие
документов на основные средства, сданные либо принятые субъектом в аренду
либо на хранение. При неимении документов следует гарантировать их
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приобретение либо формирование. При обнаружении расхождений и
неточностей в регистрах бухгалтерского учета либо технической документации
должны быть внесены надлежащие исправления и уточнения. На основные
средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению,
инвентаризационная рабочая группа составляет отдельную ведомость с
предписанием времени ввода в использование и факторов, повергнувших данные
предметы к непригодности. Сведения инвентаризационных описей записывают
в «Сличительную ведомость результатов инвентаризации основных средств», к
тому же заполняются только лишь те ее позиции, по которым были
обнаруженные расхождения с данными учета (рисунок 1).
Приказ о проведении инвентаризации основных средств
Инвентаризационная опись основных средств

Сличительная ведомость результатов инвентаризации
основных средств
Протокол инвентаризационной комиссии
Рисунок 1 – Схема проведения инвентаризации основных средств
Результаты инвентаризации отражаются в протоколе инвентаризационной комиссии, в котором приводят детальные данные о факторах и виновниках
излишков и недостач, а кроме того о критериях, что необходимо утвердить по
отношению к виновным для предупреждения негативных явлений в
последующем. Итоги инвентаризации должны быть отображены в учете того
месяца, в котором она была завершена, а согласно ежегодной инвентаризации в годовой финансовой отчетности [2].
Обнаруженные при инвентаризации расхождения фактического наличия
собственности с данными бухгалтерского учета признаются: избытки - доходом
и подлежат оприходованию, недостачи - расходом. Оценку обнаруженных и
неучтенных с момента проведения последней инвентаризации предметов делают
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по оценочной стоимости. Износ согласно данным предметам устанавливают
согласно реальному техническому состоянию объектов.
По негодным к использованию основным средствам комиссия является
«Акт на списание основных средств» или «Акт на списание транспортных
средств» в двух экземплярах.
В актах предоставляют характеристику списываемых предметов, свидетельствуют причину списания (повреждение, хищение), приводят описание
технического состояния основных составляющих, конструкций, элементов,
полезных компонентов и обосновывают неразумность ремонтных работ. При
списании предметов вследствие преждевременного износа либо разукомплектования к актам обязаны быть приложены документы, объясняющие
причины их списания, с указанием мер, установленных к виноватым. В основе
действий на списание основных средств делают отметки о выбытии основных
средств в инвентарных карточках, описях инвентарных карточек и инвентарном
перечне основных средств согласно участку их пребывания, эксплуатации.
Основные средства уже после признания в качестве активов отражаются
согласно первоначальной цены за минусом накопленной амортизации.
В соответствии с МСФО 16 «Основные средства», в целях приведения
первоначальной цены основных средств в соотношение с действующими ценами
на конкретную дату, выполняется переоценка объектов, в следствии которой
основные средства отражаются в учете и отчетности по текущей стоимости, что
считается их достоверной (действительной) стоимостью на дату переоценки за
минусом амортизации, накопленной уже после переоценки [3]. Справедливой
(реальной) ценой основных средств в большинстве ситуации считается рыночная
стоимость при условии продолжительного сбережения метода хозяйственного
использования определенных предметов, в таком случае имеется применения
для ведения одного и того же либо подобного типа работы. Для использования
достоверной стоимости необходимы требование: активный рынок информации
предметов, самостоятельность и осведомленность сторон. Рыночная цена
обусловливается профессиональными оценщиками. При невозможности
извлечения данных о рыночной стоимости тот или иной-либо объектов из-за их
своеобразного характера они переоцениваются по восстановительной стоимости
с учетом практического износа.
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До начала проведения переоценки предметов основных средств ведется
их инвентаризация в установленном распорядке. Начальными сведениями для
переоценки основных средств считается их первоначальная цена. Переоценке
могут быть подвергнуты находящиеся в собственности фирмы предметы
основных средств - равно как действующие, таки находящиеся в резерве, в
консервации, подготовленные к списанию, однако никак не законные в
установленном режиме соответствующими актами по состоянию в отчетную
дату.
Переоценка объектов основных средств, приобретенных фирмой на праве
хозяйственного ведения либо оперативного управления, какими она пользуется
и распоряжается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан,
может быть сделана при участии собственника указанного собственности [4].
Раскрытие данных в финансовой отчетности осуществляется по типам
основных средств. Основные ресурсы обязаны быть связаны по типу и
использованию в надлежащие категории. Финансовая отчетность организации
должна включать последующую информацию для каждого типа основных
средств:
1. Начальная стоимость на начало и конец следующего периода по типам
основных средств с учетом их движения: введение; выбывание; изменение
начальной цены, основания перемен.
2. При начислении амортизации по любому виду основных средств:
применяемый способ начисления амортизации; начальная либо нынешняя
стоимость амортизируемых основных средств на начало и конец отчетного
этапа; сумма накопленной амортизации в начало и конец отчетного периода.
3. При проведении переоценки: текущая стоимость любого типа основных средств на начало и конец отчетного периода; причина и цикличность
выполнения переоценки; срок выполнения переоценки; способ проведения
переоценки; кем дана экспертная оценка [5].
Кроме этого, для пользователей финансовой отчетности также необходимо выявлять данные на конец отчетного периода: о начальной либо бывшей
стоимости на время неиспользуемых основных средств; начальной либо
нынешной стоимости основных средств, пребывающих в эксплуатации, согласно которым целиком начислена износ; присутствие и сдерживание согласно
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праву имущества в основные средства, переуступленные в залог в свойстве
обязательства за обязательства; непогашенных обязательствах по покупке
основных средств.
Таким образом, исследование порядка проведения инвентаризации
основных средств позволяет корректировать финансовую отчетность в части
предоставления информации по основным средствам.
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*276323*
Дорохова В. Р., студентка, Харакоз Л. В., викладач Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро)
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ДОХОДИ У ЗВІТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У п. 20 П(С)БО 18 «Будівельні контракти» [1] передбачено розкриття
інформації щодо будівельних контрактів у Примітках до річної фінансової
звітності (ф. № 5), причому деякі положення стосуються усіх контрактів, а інші
– лише незавершених будівельних контрактів на дату балансу. Розкриття
інформації, що стосується усіх контрактів, містить відображення суми доходу за
будівельними контрактами, що визнана у складі доходу звітного періоду, та
методів визначення доходу за будівельними контрактами у звітному періоді.
Співставлення розкриття інформації будівельними підприємствами
відповідно до П(С)БО 18 «Будівельні контракти» [1] та МСБО 11«Будівельні
контракти» [2].
Таблиця 1.
Розкриття інформації відповідно до Розкриття інформації відповідно до МСБО 11
П(С)БО 18
1

2

Суму
доходу
за
будівельними Суб’єкт господарювання повинен розкрити:
контрактами, визнану у складі доходу а) суму доходу від контракту, визнану як дохід за
звітного періоду;
певний період;
б) методи, використані для визначення доходу від
контракту, визнаного за певний період;
в) методи, використані для визначення ступеня
завершеності незавершеного контракту
Методи
визначення
доходу
за Для контрактів, не завершених на кінець звітного
будівельними контрактами у звітному періоду,
суб’єктові
господарювання
слід
періоді;
розкривати кожен із таких пунктів:
a) сукупну суму понесених витрат і визнані
прибутки (за вирахуванням визнаних збитків) на
певну дату;
б) суму отриманих авансових платежів;
в) суму утриманих коштів.
Щодо
незавершених
контрактів

будівельних Утримані кошти – це суми проміжних рахунків, які
не виплачуються до виконання умов, визначених у
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методи
визначення
ступеня
завершеності робіт;
-загальну суму зазнаних витрат і
визнаних прибутків (за вирахуванням
визнаних збитків) на дату балансу;
-вартість виконаних субпідрядниками
робіт;
-суму валової заборгованості замовників
на дату балансу;
-суму
валової
заборгованості
замовникам на дату балансу;
-суму отриманих авансів на дату
балансу;
-суму проміжних рахунків, які не
сплачуються підряднику до виконання
передбачених будівельним контрактом
умов для виплати таких сум або до
усунення дефектів (сума затриманих
коштів).

контракті для оплати таких сум або до виправлення
дефектів. Проміжні рахунки – це суми, виставлені
в рахунках за виконані роботи за контрактом,
незалежно від того, чи були вони оплачені
замовником. Авансові платежі – це суми, отримані
підрядником до виконання пов’язаних з ними
робіт.

Суб’єкт господарювання має відображати: a)
валову суму до сплати замовниками за роботи,
виконані згідно з контрактом, як актив; б) валову
суму заборгованості замовникам за роботи,
виконані згідно з контрактом, як зобов’язання.
Валова сума до сплати замовниками за виконані
згідно з контрактом роботи – це чиста сума, яка
складається з:
а) понесених витрат плюс визнані прибутки, за
вирахуванням
б) суми визнаних збитків і проміжних рахунків для
всіх незавершених контрактів, для яких понесені
витрати плюс визнані прибутки (мінус визнані
збитки) перевищують проміжні рахунки.
Валова сума заборгованості замовникам за
виконані згідно з контрактом роботи – це чиста
сума, яка складається з:
a) понесених витрат плюс визнані прибутки, за
вирахуванням
б) суми визнаних збитків і проміжних рахунків для
всіх незавершених контрактів, для яких проміжні
рахунки перевищують понесені витрати плюс
визнані прибутки (мінус визнані збитки).
Суб’єкт господарювання розкриває інформацію
про будь-які умовні зобов’язання та умовні активи
відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні активи». Умовні
зобов’язання та умовні активи можуть виникати з
таких статей, як витрати на гарантійний ремонт,
рекламації, штрафи або можливі збитки.
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Таким чином, підрядник здійснює визнання доходів з урахуванням
ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом, який визначається
співвідношенням фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту
до дати балансу та очікуваної суми загальних витрат за будівельним контрактом.
Відповідно до норм П(С)БО 18 та МСБО 11 будівельним підприємствам
дозволено застосування виключно методу ступеня завершеності робіт.
Щодо незавершених будівельних контрактів у Примітках наводиться
інформація наступного змісту: методи визначення ступеня завершеності робіт;
загальна сумі зазнаних витрат і визнаних прибутків(за вирахуванням визнаних
збитків) на дату балансу; вартість виконаних субпідрядниками робіт; сума
валової заборгованості замовників на дату балансу; сума валової заборгованості
замовникам на дату балансу; сума отриманих авансів на дату балансу; сума
проміжних рахунків, яка не сплачується підряднику до виконання передбачених
будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення
дефектів(сума затриманих коштів).
У формі №5 «Примітки до річної фінансової звітності» на виконання п.
20.3.3 П(С)БО 18 у рядку 1160 наводиться вартість виконаних субпідрядниками
робіт за незавершеними будівельними контрактами.
Лист Міністерства фінансів України від 16.02.2006 р. № 31-34000-1021/3109 «Щодо деяких питань з бухгалтерського обліку» [3] вказує на те, що у
рядку 1160 потрібно показувати сукупну вартість виконаних субпідрядних робіт,
починаючи з початку будівництва. Отже, якщо будівництво розпочалося у
попередні роки, то генпідрядник вимушений вартість субпідрядних робіт,
виконаних у минулі роки, відображати в поточній звітності.
На наш погляд, існуючу схему відображення вартості субпідрядних робіт
не можна вважати обґрунтованою, оскільки показники фінансової звітність
загалом базуються за даними поточного обліку звітного періоду. Зазначення у
рядку 1160 накопиченої вартості субпідрядних робіт за декілька років є
економічно необґрунтованим, оскільки такий показник не може бути
співставленим із доходами та витратами генпідрядника, відповідно отриманими
та понесеними, за звітний рік, які наводяться у формі №2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід»).
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На наш погляд, можна запропонувати для вдосконалення облікового
процесу формування фінансових результатів будівельного підприємства,
введення до робочого Плану рахунків бухгалтерського обліку субрахунки
третього порядку «Незавершені будівельні контракти» до рахунку
«Виробництво», для наочного та зрозумілого відображення вартості кожного
контракту на певному етапі його виконання для більш точного визначення
витрат, доходів та прибутку за кожним контрактом, а також ведення
аналітичного обліку в розрізі кожного контракту.
В примітках також розкривати інформацію за тими будівельними
контрактами, за якими строк введення в дію не настав та окремо Незавершені
капітальні інвестиції (довготривале будівництво). Таким чином, інформація, що
подається у річних формах звітності, повинна відображати данні за визначений
період(рік), а окремі показники не мають містити даних, обчислених
наростаючим підсумком за кілька попередніх років, оскільки це ускладнює
читабельність звітності, а також порівнюваність і співставленість її показників.
З метою перевірки правильності ведення обліку доходів та витрат
основної діяльності, виявлення наявних порушень та відхилень від основної
діяльності, виявлення наявних порушень та відхилень від встановлених правил,
висловлення, пропозицій, направлення на оптимізацію обліку на будівельних
підприємствах, здійснюється контроль доходів і витрат.
Список використаних джерел:
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від 09.12.2011 № 1591 (зі змінами і доповненнями) – Режим
доступу: https://zakon.help/law/205/
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 11 «Будівельні
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Математически методи в икономиката
*275274*
аспірант Шапошник О.Л.
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ПРОЦЕС РЕІНЖИНІРИНГУ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Проекти BPR включають сучасні методології та технології, які
розроблені з метою полегшення, максимізації очікуваних результатів та
забезпечення технічного обслуговування та коригування. Крім того, вони
можуть поширюватися на впровадження ІТ, надаючи більш широкі аналітичні
інструменти. Це дає можливість краще проаналізувати дієвість бізнесу.
Отже, такі рішення поєднують бізнес та технологічний досвід з потоками
даних для створення стратегічних рішень і включають системи рентабельності,
інформаційні системи управління та інструменти звітності, які можуть
допомогти:
підготувати більш точні прогнози;
впровадити систему
рентабельності клієнтів; створити необхідні фінансові звіти; врахувати точкові
тенденції впливу на бізнес; застосовувати стратегічні моделі.
Науковці Gorod, A., Sauser, B., and Boardman, J. (2008) зауважують, що
реінжиніринг у концепції інтеграції, раціоналізації та реінжинірингу робочих
процесів представляє собою одну з частин реструктуризації компанії, що
забезпечує підтримку процесів реструктуризації. Janse, B. (2018) виокремлює
основні напрямки реінжинірингу бізнес-процесів:
A.

Оцінка тестування

B.

Картографування процесів

C.

Аналіз впливу змін

D.

Перероблення організаційної структури

E.

Оцінка фінансового стану

F.

Аналіз інвестицій

G.

Постійне вдосконалення процесів

H.

Навчання кінцевого користувача та керівництва

I.

Підтримка лідерства та управління організаційними змінами
100

МАТЕРИАЛИ ЗА XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ★ 15 - 22 декември 2019 г.

Відмітимо, що управління контентом корпоративних ресурсів максимізує
можливості співробітників виконувати трудомісткі адміністративні завдання,
отримувати доступ до інформації та розпочинати процеси затвердження
персоналу. Управління людьми є важливим для кожного бізнесу, і рішення
реінжинірингу оптимізує ці процеси за допомогою автоматизації завдань, що
загрожують людськими помилками, а також забезпечує відстеження ключових
кадрових процесів, таких як оцінки, запити на відпустки та завдання на основі
форм.
Підприємства
бачать переваги, як повернути більше контролю над
життєвим циклом контракту, все зменшуючи при цьому ризик. Рішення
управління контентом для підприємств краще оснащувати організації для
управління життєвим циклом контракту від запиту та затвердження до
закінчення терміну дії та поновлення. Це робиться за допомогою автоматизації
передбачуваних кроків та надання інформації та інструментів, необхідних
підприємству для мобілізації своїх робочих процесів. Реінжиніринг процесу
управління контрактами включає
безпечне
зберігання контрактів та
супровідних документів, зберігаючи повний аудиторський слід кожної взаємодії.
Нарешті, він надасть юридичному персоналу цілісний вигляд усієї інформації,
завдань та листування, пов'язаних з контрактом.
Щоб досягти успіху, проекти реінжинірингу бізнес-процесів повинні
брати участь у повній організації та повністю завершених процесах. Його
потрібно підтримувати інструментами, які полегшують процес відстеження та
аналізу. Більшість цілей реінжинірингу ефективності бізнесу - це
перепроектувати існування ділової практики для досягнення покращення
результатів діяльності. Нарешті, реінжиніринг бізнес-процесів став корисною
зброєю для будь-яких корпоративних компаній, які прагнуть покращити свої
поточні організаційні показники та мають намір досягти стратегії лідерства у
витратах у своїй діючій галузі та середовищі.
Процес реінжинірингу залишається ефективним інструментом для
компаній, які прагнуть діяти в конкурентному світі; від компаній вимагається
реінжиніринг своїх бізнес-процесів для досягнення проривних результатів та
довгострокової стратегії розвитку компанії.
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Д.е.н., професор, Блудова Т.В., ст. викл. Щекань Н.П.
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима
Гетьмана»
СТІЙКИЙ РОЗВ'ЯЗОК РІВНЯННЯ ДИНАМІКИ
СУСПІЛЬНОГО БОРГУ
Характерною ознакою сучасної економічної ситуації у світі є наявність
фінансових потоків, що ґрунтуються на диспропорції соціально-економічного
розвитку та зростанні залежності країн-боржників. Дослідженням економічної
природи та сутності державного боргу, його динаміки та стійкого розв’язку
рівняння боргу була присвячена низка наукових праць таких вітчизняних та
зарубіжних
науковців,
як:
В. В. Вітлінського,
С. Тарновського,
Жанети Каразієне, Сібель Айбарч. На думку Вітлінського, через те, що портфелі
приватних інвесторів формуються портфелі з реальних грошових балансів і
негрошових активів. І тому необхідно пояснити проблему «ліквідності»,
наприклад, через включення змінної грошей у функцію корисності типового
інвестора. [1, с. 375]. За словами Жанети Каразієне, якщо уряд хоче забезпечити
ефективну політику управління боргом, він повинен чітко визначити стратегію
управління боргом, цілі та систему управління борговим ризиком [2, с. 205].А
Сібель Айбарч стверджує, що зовнішня допомога та борги, надані країнам, що
розвиваються, як фінансування розвитку, використовувалися як засіб ліквідації
стагнації розвинених країн, що призвело до появи нових ринків у розвинених
країнах [3, с. 8]. Актуальним залишається завдання формування системи
показників, принципів та методів, що дозволить здійснити комплексне
оцінювання ефективності подолання суспільного боргу. Розглянемо рівняння
зростання суспільного боргу в номінальних термінах:
𝑀̇ + 𝐵̇ = 𝑃(𝐺 − 𝑇) + 𝑅𝐵,
де 𝑀̇ ≡
𝐵̇ ≡

𝑑
𝑑𝑡

𝑑
𝑑𝑡

(1)

𝑀(𝑡) — обсяг сеньйоражу чи емісії грошей у номінальному вираженні;

𝐵(𝑡) — обсяг додаткового розміщення на вільному ринку державних

боргових зобов’язань; 𝑃(𝐺 − 𝑇) — дефіцит державного бюджету в номінальному
вираженні; 𝐺 — бюджетні витрати в реальному вираженні; 𝑇 — реальні податки,
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що не змінюють обсягів випуску; 𝑅𝐵 — обсяг обслуговування державного боргу
за ставкою номінального відсотка 𝑅 > 0. Якщо ввести змінні щодо реальних
значень грошових балансів 𝑚 =

𝑀̇
𝑃

𝐵

і реальної вартості боргу 𝑏 = , вважаючи їх
𝑃

диференційованими функціями часу, то маємо:
𝑏̇ = 𝑟𝑏 = 𝑆 + (𝐺 − 𝑇),
де 𝑆 =

𝑀̇
𝑃

(2)

— обсяг реального сеньйоражу; 𝑟 = 𝑅 − 𝜋 — реальна безризикова

ставка відсотка за державними борговими зобов’язаннями; 𝜋 ≡

𝑃̇
𝑃

— темпи

фактичної інфляції чи інфляційних очікувань.
Проаналізувавши рівняння можна побачити, що за невикористання
монетарних інструментів, стабілізувати державний борг можна лише
проведенням збалансованої та послідовної бюджетної політики, що можна
виразити рівнянням:
∞

∞

𝑏(𝑡) + ∫𝑡 𝐺(𝑇)exp[−𝑟(𝑇 − 𝑡)]𝑑𝑡 = ∫𝑡 𝑇(𝑇)exp[−𝑟(𝑇 − 𝑡)]𝑑𝑇.

(3)

Звідси ми бачимо, що сплата боргів і фінансування поточних урядових
витрат можливі лише за умови, що потік витрат не більший за потік приведеної
вартості майбутніх податків. Коли сеньйораж є більшим за реальний поточний
дефіцит:
𝑠𝑛 ≡ 𝑆 − (𝐺 − 𝑇) > 0,

(4)

то обсяг розміщення боргових зобов’язань буде меншим за величину
обслуговування поточного боргу. Тому отримати стійкий розв’язок за
позитивного значення норми реальної дохідності облігацій 𝑟 > 0 можливо за
умови, що обсяги сеньйоражу перевищуватимуть реальний дефіцит бюджету.
За відомого потоку майбутнього «чистого» сеньйоражу 𝑆𝑁 = 𝑆𝑁 (𝑡) та
виконання умови збіжності ми отримаємо стійкий розв’язок рівняння:
∞

𝑏(𝑡, 𝑆) = ∫𝑡 𝑆𝑁 (𝑇) exp[−𝑟(𝑇 − 𝑡)] 𝑑𝑇.

(5)

Якщо невласний інтеграл у правій частині сходиться, то у цьому випадку він
являє собою дисконтовану за дохідністю вартість майбутнього потоку
сеньйоражу. Тобто — це ринкова вартість державного боргу, яка є скінченною
величиною, незважаючи на невід’ємність параметра дохідності. Для фіксованої
функції сеньйоражу маємо 𝑏(𝑡, 𝑆) = 𝑏(𝑡), а стійкий розв’язок можна отримати
методом Сарджента—Уоллеса. Знаходження розв’язку складається з двох етапів.
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Методом варіації довільної
неоднорідного рівняння:

константи

знаходимо

загальний

розв’язок

𝑡

𝑏(𝑡) = [𝐴 − ∫0 𝑆𝑁 (𝑇)exp(−𝑟𝑇)𝑑𝑡] exp(𝑟𝑡)

(6)

де 𝐴 — довільна константа інтегрування, яка добирається так, щоб виконувалася
умова
𝑡

∞

𝐴 = lim ∫0 𝑆𝑁 (𝑇)exp(−𝑟𝑇)𝑑𝑇 = ∫0 𝑆𝑁 (𝑇)exp(−𝑟𝑇)𝑑𝑇.
𝑡→∞

(7)

Викладене вище означає, зокрема, що майбутній потік зростаючого з
постійним темпом сеньйоражу фактично дисконтується за ставкою купонних
виплат.Отже, виходячи з рівняння суспільного боргу і його стійкого розв’язку
ми бачимо, що для подолання боргів найефективніше використовувати
монетарні інструменти у поєднанні з послідовною та збалансованою бюджетною
політикою.
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