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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В последние годы проблемы образования не только вышли «на передовые позиции» 

реформирования, но и стали предметом активного обсуждения. Связано это с тем, что, так 

или иначе проблемы образования касаются едва ли не всего населения страны. Основной 

причиной такого положения практически все называют, в первую очередь, недостаточное 

финансирование образования. 

Одно из основных направлений финансовой политики - обеспечение достаточного 

финансирования соответствующих бюджетов. Для решения проблемы бюджетного 

финансирования возможно решить следующими методами: 

1. Необходимо упорядочить бюджетное законодательство, в частности внести 

уточнения в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие: 

- передачу права утверждения муниципального задания учреждения, в том числе 

образовательного, руководителю этого учреждения; 

- включение бюджетополучателей в процедуру разработки муниципального задания; 

- предоставление права бюджетополучателям осуществлять расходование средств 

бюджета в пределах общей суммы финансирования, самостоятельно определяя их 

распределение по статьям экономической классификации; 

- передачу утверждѐнного муниципального задания в течение одного дня со дня еѐ 

получения бюджетным учреждением или со дня еѐ утверждения руководителем организации 

(если такое право ему будет предоставлено); 

- компенсацию по решению судебных органов морального и материального ущерба 

бюджетному учреждению казначейством в размере, превышающем размер 

недофинансирования, повлекшего указанный ущерб. 

2. Необходимо при определении объѐмов бюджетного финансирования образования 

на очередной финансовый год руководствоваться следующими принципами: 

- общий объѐм бюджетного финансирования образования должен быть увеличен в 

соответствии с положениями Национальной доктрины развития образования и 

программными документами Правительства РФ, предусматривающими опережающий рост 

бюджетных ассигнований в эту сферу деятельности; 

- в качестве приоритетных статей экономической классификации, по которым должно 

быть предусмотрено увеличение по обоснованным расчѐтам, необходимо выделить оплату 

труда, трансферты, расходы на обеспечение учебного процесса, комплектование библиотек, 

проведение учебно-производственных практик, проведение учебно-научных  семинаров и 

конференций, обеспечение учебными материалами и пособиями и т.п., приобретение 

учебного и научного и учебно-производственного оборудования, капитальный и, особенно, 

текущий ремонт. 

3. Необходимо отказаться от практики централизованного планирования структурных 

и организационных преобразований в сфере образования, сделав основной упор на 

постепенный запуск механизмов саморегулирования. 

4. Целесообразно отменить регрессию единого социального налога для 

образовательных учреждений, установив вместо этого сниженную ставку данного налога. 
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5. Необходимо предусмотреть возможность отмены финансирования начислений на 

оплату труда (единого социального налога) и прямого перечисления этих средств со счѐта 

бюджета. 

6. Необходимо освободить бюджетные учреждения от уплаты налогов с бюджетных 

средств, к которым отнесены все доходы бюджетного учреждения, в том числе от 

осуществления соответствующей деятельности с использованием государственного 

имущества, переданного ему в оперативное управление.  

Основными механизмами, позволяющими повысить эффективность бюджетных 

расходов в образовании являются введение нормативного подушевого финансирования; 

проведение мероприятий по оптимизации (реструктуризации) сети учреждений образования, 

в т.ч. децентрализация государственного и муниципального сектора образования, изменение 

организационно-правового статуса учреждений, усиление их финансовой хозяйственной 

самостоятельности; введение новой системы оплаты труда. 

Применение подушевого норматива в общем образовании является своего рода 

спусковым механизмом для активизации оптимизации сети учреждений, формирование 

новой системы оплаты труда учителей, связанной непосредственно с результатами их 

работы, в целом повышения эффективности бюджетных расходов, повышения степени 

прозрачности бюджетного процесса, роста доступности образовательной услуги. 

Введение новых механизмов модернизации системы образования не возможны без 

всемирной поддержки педагогическим обществом, поэтому повышение уровня заработной 

платы работникам образования - приоритетный вопрос социальной политики. 

С введением норматива бюджетного финансирования достигается справедливость и 

прозрачность при формировании бюджета и распределении финансовых средств. В то же 

время повышение эффективности их использования можно достичь только при сочетании 

этих условий с расширением самостоятельности в распоряжении средствами самого 

образовательного учреждения. В этом контексте подушевое нормативное финансирование 

имеет хорошие перспективы как формы повышения эффективности государственных 

бюджетных услуг.  

Одно из направлений правительственной программы реструктуризации бюджетного 

сектора предполагает участие организаций различных организационно-правовых форм в 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг и нацеливает на формирование 

нового набора бюджетных инструментов, основными из которых являются нормативно-

подушевое финансирование и государственный (муниципальный) социальный заказ.  

Еще одно возможное направление применения нормативов связано с концепцией 

«бюджетирования, ориентированного на результат». Перевод финансирования основных 

расходов на нормативную основу создает базу для выделения остальных средств на основе 

«программно-целевого принципа», связанного с достижением конкретных результатов. 

Развитие этого направления должно ориентироваться на создание стимулов улучшения 

качества образовательной услуги, повышенного финансового обеспечения тех, кто 

добивается лучших результатов и т.д. Без введения стандартизированных расходов так 

называемого нулевого бюджета, который практически и появляется при финансировании по 

нормативу, сравнение качества работы невозможно. При этом должна возрасти роль самого 

образовательного учреждения, его администрации в эффективном расходовании ресурсов 

для достижения максимума результата. 

Таким образом, действующая в настоящее время система финансирования 

образования не покрывает потребности данной отрасли экономики в должном объеме, 

развитие рынка образовательных услуг подчеркивает актуальность разработки и внедрения 

рыночных рычагов управления планированием расходов на образование.  
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Микрофинансирование – деятельность, направленная на предоставление финансовых 

услуг группам населения, которые лишены возможности либо ограничены во 

взаимодействии с банками, т.е. по тем или иным причинам не могут получить кредит в 

банке. Как правило, эти причины вызваны небольшим достатком либо же плохой кредитной 

историей. Второй сегмент, на который направлена микрофинансовая деятельность, это так 

называемые «pay day loans», или займы для зарплаты. Здесь клиентом микрофинансовой 

организации может выступать любой тип населения, а причиной популярности является 

быстрая скорость выдачи займа (до пары часов) и относительно небольшая переплата в 

краткосрочном периоде. 

Стоимость ресурсов в микрофинансовых организациях значительно превышает 

аналогичную в банках (до 10 раз) виду того, что почти отсутствует анализ 

платежеспособности клиента и все риски закладываются в процентную ставку, которая 

покрывает невозврат в целом по портфелю. 

Ввиду коротких сроков займов и незначительных сумм клиент не ощущает размер 

переплаты, а микрофинансовая организация получает портфель с большой доходностью. 

Популярность микрозаймов обеспечивается и технологией продаж. Микрофинансовая 

организация не раскрывает полную процентную ставку, «продавая» клиенту либо 

ежемесячный платеж, либо ежемесячную, еженедельную, ежедневную процентную ставку. 

Оценка рисков невозврата производится на основе внешней оценки клиента 

сотрудником микрофинансовой организации, общения с его родными/друзьями.  

Деятельность микрофинансовых организаций в Республике Беларусь на данный 

момент не чем не регламентируется и по ним не существует никаких ограничений, что 

послужило причиной появления большого их числа. Зачастую микрофинансовые 

организации представлены в виде индивидуального предпринимателя. Единственное 

ограничение – работа в пределах собственных ресурсов, т.е. микрофинансовые организации 

не могут привлекать финансы третьих лиц. 

На данный момент в стадии рассмотрения находится указ Президента Республики 

Беларусь, разработанный Советом Министров и Национальным банком Республики 

Беларусь, который будет регламентировать деятельность микрофинансовых организаций. 

Одно из основных нововведений - введение обязательного уставного фонда в размере 

100 000 евро (в эквиваленте бел. руб.), что позволит вывести из рынка микрозаймов «серых» 

участников. Микрофинансовые организации по-прежнему смогут работать только в пределах 

собственных ресурсов. Следующим немаловажным нововведением планируется ограничение 

максимальной суммы микрозайма на уровне полутора тысяч базовых величин (порядка 17 

тыс. USD на момент написания тезисов). Национальный банк планирует также ввести 

формирование резервов и иные нормативы, свойственные банковской деятельности. Одна из 
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целей введения данного законопроекта – противодействие возникновению финансовых 

пирамид под видом микрофинансовых организаций. 

По мнению автора, данные меры помогут упорядочить рынок микрофинансовых 

организаций, но не позволят привести его в полную стабильность. Наиболее спорной мерой 

является заградительный барьер в 100 тыс. евро, ведь введение данного ограничения сильно 

уменьшит количество игроков на рынке, что приведет к уменьшению конкуренции и росту 

стоимости микрофинансирования. Отсутствие данного барьера могло бы способствовать и 

выводу из «теневого» оборота займов, когда, например, один знакомый берет деньги в долг у 

другого, т.к. рынок был бы насыщен микроорганизациями различного формата. 

Не имеет смысла и введение нормативов, ограничивающих деятельность 

микрофинансовой организации, таких как формирование обязательного резерва по кредитам, 

максимальная доля просрочки в портфеле микрофинансовой организации и прочие 

нормативы, свойственные банковской системе. Ведь микрофинансовая организация 

действует в пределах ресурсов, привлеченных от собственников, что означает банкротство 

только собственников при дефолте микрофинансовой организации. 

Наиболее рациональным предложением, описанном в данном указе, является 

обязательное предоставление кредитных досье в Национальный банк Республики Беларусь 

по аналогии с обычными банковскими кредитами. 

Если государство ставит себе одной из целей регламентации деятельности 

микрофинансовых организаций обеспечение их стабильного и безопасного 

функционирования, то, по мнению автора, достаточно было бы предоставить им доступ в 

кредитное бюро Национального банка Республики Беларусь, причем на добровольной 

основе, но обязав подавать в него сведения о своих заемщиках.  

Открытым остается и вопрос налогообложения учредителей микрофинансовой 

организации. С одной стороны, они могут выводить его либо в качестве дивидендов, либо 

фонда оплаты труда, уплачивая при этом налоги. Т.к. доходность у микрофинансовых 

организаций достаточно высокая, уплата налога не будет являться для них критичной. С 

другой стороны, деятельность микрофинансовой организации с точки зрения учредителя 

можно рассматривать как альтернативу банковскому вкладу. Проценты, полученные 

физическими лицами по банковскому, налогом не облагаются. Соответственно, прибыль 

микрофинансовой организации, получаемую собственниками, облагать налогами так же не 

стоит. По мнению автора, компромиссом будет являться вариант, при котором у 

микрофинансовой организации будет отдельная система налогообложения, сочетающая в 

себе особенности первого и второго пути. Например, весь доход, получаемый 

собственниками в рамках деятельности их финансовой организации, будет облагаться одной 

пониженной процентной ставкой. 

Таким образом, микрофинансовые организации органично вписываются в 

экономическую систему страны, закрывая потребность населения в краткосрочных ресурсах. 

На данный момент рынок микрофинансовых организаций в Республике Беларусь находится 

на стадии зарождения, но имеет огромные перспективы. Законодательная база, 

регламентирующая деятельность микрофинансовых организаций еще не сформирована и ее 

основные принципы и положения остаются открытыми и достаточно спорными. 
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НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

В последние годы налоговый анализ является важным направлением экономического 

анализа деятельности организации. Налоговая сиcтема формирует уcтойчивость субъекта 

предприятия на микроуровне, при этом изначально определяя стабильность развития 

экономики на макроуровне. Так как налоговые потоки оказывают значительное воздействие 

на его финансовое состояние, следовательно, является и его неотъемлемой частью финансов 

предприятия. Определяющим фактором в разработке стратегии и тактики развития 

конкретного хозяйствующего субъекта, отрасли, региона и страны в целом является 

налоговое влияние. 

Методика и техника налогового анализа недостаточно изучены. Это направление 

является одним из наиболее сложных и дискуссионных в теории и практики  

налогообложения, финансового менеджмента и экономического анализа. Александров И.М. 

и Вдовин В.М рассматривают анализ в качестве инструмента налогового контроля [1, 3]. 

По мнению Карахян С.Г., Баталова И.С. «налоговый контроль представляет собой вид 

деятельности уполномоченных органов по вопросам соблюдения и исполнения требований 

законодательства в области исчисления и уплаты налогов и сборов» [2]. 

По мнению Александрова И.М необходимость осуществления налогового контроля 

объясняется следующими причинами: «систематическим недополучением налоговых 

платежей в бюджеты различных уровней, нежеланием отдельных налогоплательщиков 

своевременно уплачивать в полном объеме налоговые платежи, нестабильностью социально-

экономического развития государства [1]. 

Вдовин В.М. уточняет, что налоговый контроль основан на взаимодействии всех его 

подсистем, в том числе на эффективном функционировании подсистемы налогового анализа 

состояния предприятия. Автор считает, что «использование компьютерных технологий в 

налогообложении позволит отслеживать динамику развития предприятия, соблюдение им 

налогового законодательства, выявлять нарушения этого законодательства, начислять 

платежи в бюджет и формировать перечень предприятий для документальной проверки» [3]. 

Ученые-аналитики предпринимают попытки выделить налоговый анализ в 

самостоятельную область научно-практического исследования. Это обусловлено принятием 

ряда нормативных документов, регулирующих деятельность налоговых органов на всех 

уровнях, по проведению контрольно-аналитических мероприятий, связанных с 

отслеживанием и оценкой ряда финансово-экономических показателей деятельности 

организации и назначением на этой основе внеплановых проверок. Однако, вопросы 

разработки методики, системы аналитических показателей и процедур налогового анализа до 

сих пор остаются не решенными. 

Баталова М.С. дополняет, что «нестабильность российских налогов…объективно 

порождает значительные трудности в организации производства и предпринимательства, в 

анализе и прогнозировании финансовой ситуации, определении перспектив исчисления 

бюджетных платежей» [2]. 

На наш взгляд анализ налоговой нагрузки – это один из элементов налогового 

анализа, который является самостоятельной областью экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Успешность развития бизнеса влияет на 

бюджетные поступления, в виде возврата финансовых средств государственной поддержки и 

инвестирования. 

Налоговые органы рекомендуют анализировать суммы исчисленных налоговых 
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платежей и их динамику; суммы уплаченных налогов (по каждому виду налога или сбора) и 

их динамику; показатели налоговой и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности и их 

динамику (выявление отклонений показателей текущего периода от аналогичных 

показателей за предыдущие периоды или от среднестатистических показателей отчетности 

аналогичных хозяйствующих субъектов за определенный промежуток времени; выявление 

противоречий в представленных документах); факторы и причины, влияющие на 

формирование налоговой базы [5, 10]. 

По нашему мнению, налоговый анализ – это самостоятельное направление 

экономического анализа, суть которого заключается в изучении основных налоговых 

параметров и коэффициентов, дающих объективную оценку эффективности системы 

налогообложения и соблюдения налоговой дисциплины, их влияния на финансовое 

состояние и непрерывность деятельности организации с целью принятия обоснованных 

налоговых решений. В качестве источников информации для анализа используются данные 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также показатели 

налогового учета и налоговой отчетности [6]. 

Цель финансово-экономического анализа в налоговом консультировании заключается 

в повышении качества налоговых решений и минимизации налоговых рисков. Важно 

отметить, что аналитические исследования направлены на гармонизацию интересов 

государства и налогоплательщиков с максимальной заинтересованностью последних в росте 

эффективности и конкурентоспособности их бизнеса [7]. 

При проведении налогового анализа особое значение необходимо уделять анализу 

эффективности использования кадрового потенциала и налоговых расчетов с персоналом по 

заработной плате в организациях. При этом рекомендуется включить в систему 

аналитических индикаторов следующие социально-экономические и налоговые показатели, 

приведенные в таблице 1 

Таблица 1 - Показатели, рекомендуемые для проведения комплексного анализа расчетов с 

персоналом организации и налоговой нагрузки доходов работников 

Наименование показателя Методика расчета 

1 2 

Темп роста кредиторской 

задолженности перед персоналом 

организации 

Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации за отчетный год/Кредиторская задолженность 

перед персоналом организации за предыдущий год *100% 

Темп роста кредиторской 

задолженности перед 

государственными внебюджетными 

фондами 

Кредиторская задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами за отчетный год/Кредиторская 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами за предыдущий год *100% 

Доля кредиторской задолженности 

перед персоналом организации 

Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации за анализируемый период/Валюта 

баланса*100% 

Доля кредиторской задолженности 

перед государственными 

внебюджетными фондами 

Кредиторская задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами за анализируемый 

период/Валюта баланса*100% 

Коэффициент внутреннего долга 

перед персоналом организации 

Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации за анализируемый период/Среднемесячная 

выручка за анализируемый период 

Коэффициент задолженности 

фискальной системе (по сумме 

задолженности перед 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Кредиторская задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами за анализируемый 

период/Среднемесячная выручка за анализируемый 

период 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Коэффициент оборота 

кредиторской задолженности перед 

персоналом организации 

Выручка за анализируемый период / Кредиторская 

задолженность перед персоналом организации за 

анализируемый период 

Коэффициент оборота 

кредиторской задолженности перед 

государственными внебюджетными 

фондами 

Выручка за анализируемый период / Кредиторская 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами за анализируемый период 

Коэффициент оборота 

кредиторской задолженности перед 

бюджетом по НДФЛ 

Выручка за анализируемый период / Кредиторская 

задолженность по налогу на доходы физических лиц за 

анализируемый период 

Коэффициент налоговой нагрузки 

по налогу на доходы физических 

лиц 

Начисленный налог за период/Налогооблагаемые доходы 

работников 

Коэффициент налоговой нагрузки 

по социальным страховым 

платежам 

Начисленные страховые взносы за период/Прибыль до 

налогообложения 

Доля отчислений во внебюджетные 

фонды 

Начисленные страховые взносы за период/ Общие 

расходы 

 

В последние годы для анализа налоговых показателей широко используется метод 

коэффициентов. Преимущества его заключаются в том, что он позволяет сгладить влияние 

инфляционного фактора, оценить налоговые последствия изменения финансовых 

результатов и налоговых платежей с точки зрения перспектив развития организации и 

разработки эффективных налоговых мероприятий. Коэффициентный метод основан на 

исчислении и анализе показателей эффективности системы налогообложения, применяемой 

организацией, и ее влиянии на финансовые результаты и финансовое состояние [8, 9]. 

Таким образом, проведение всестороннего налогового анализа позволит комплексно 

оценить финансовое состояние, снизить налоговые риски и предупредить факты 

правонарушений. 
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АГРОСТРАХОВАНИЕ В РОССИИ 

 

В работе рассмотрены особенности страхования сельскохозяйственных организаций, 

приведена динамика сборов и выплат в агростраховании по Ульяновской области. 

С учетом сложившейся ситуации в мире и началом введения санкций, возрастает роль 

«отечественного производителя», агропромышленного комплекса в целом и небольших 

фермерских хозяйств в частности, в вопросе продовольственной безопасности нашей страны. 

Однако, в России сельское хозяйство зачастую ведется в неблагоприятных природно-

климатических условиях: более половины земель под пашню находится в холодных районах. 

Огромные территории располагаются в так называемой зоне рискованного земледелия. 

Хватает проблем и у животноводческих хозяйств. Например риски возникновения и 

распространения различных видов эпидемий. Птичий грипп, коровье бешенство, свиная 

чума, широкого освещаемые средствами массовой информации, это не полный список 

серьезных заболеваний, которым подвержены сельскохозяйственные животные. [1, c. 189] 

Сельскохозяйственное производство, как ни какая другая отрасль, нуждается в 

страховой защите. 

Основными производителями сельскохозяйственной продукции долгое время 

были колхозы и совхозы. После распада СССР в условиях рынка они, не приспособленные к 

конкуренции , прекратили свое существование. 

На смену им пришли абсолютно другие –крестьянские и фермерские хозяйства, 

производящие, перерабатывающие, хранящие, и реализующие различную 

сельскохозяйственную продукцию. 

Человек воздействует на природу, испытывая также на себе ее влияние. 

Недостаточные знания ее закономерностей могут плохо сказаться на сельскохозяйственном 

производстве. Природа выходит из-под контроля, внося катастрофические изменения в 

результаты труда. Многие сельхозпредприятия ежегодно несут огромные убытки от 

неблагоприятных природных условий.  
Фермерское хозяйство влечет за собой огромное число факторов риска. Но главным, а 

порой решающим фактором является природный. От него зависит результат  

многонедельных трудов сельскохозяйственных производителей.[2, c. 76] На примере 

Ульяновской области по данным таблицы 1 можно проанализировать денежные сборы и 

выплаты по сельскохозяйственному страхованию. 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод – сумма поступлений с каждым 

годом возрастает. За 6 месяцев в 2014 году число поступлений значительно превысило  
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Таблица 1 -Динамика сборов и выплат агрострахования по Ульяновской области* 

Год Кварталы 

Поступления Выплаты 
Коэфф. 

выплат 

% 

Поступления 

(тыс.руб) 

% от аналогичного 

периода 

предыдущего года 

Выплаты 

(тыс.руб) 

% от аналогичного 

периода 

предыдущего года 

2014 
6 месяцев 74 935 404.84 36 035 95.25 48.09 

3 месяца 14 325 271.77 22 954 94.38 160.24 

2013 

12 месяцев 54 066 107.15 96 049 369.83 177.65 

9 месяцев 40 372 120.28 48 743 512.01 120.73 

6 месяцев 18 510 78.72 37 834 922.11 204.40 

3 месяца 5 271 75.33 24 320 821.62 461.39 

2012 

12 месяцев 50 456 63.77 25 971 7.01 51.47 

9 месяцев 33 565 84.79 9 520 2.68 28.36 

6 месяцев 23 513 102.03 4 103 1.24 17.45 

3 месяца 6 997 95.86 2 960 1.81 42.30 

*По данным ЗАО «Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня»  

 

поступления за 12 месяцев 2013 года и составило 74935 тыс.руб.Это говорит о том, что с 

каждым годом число сельскохозяйственных предприятий, которые застраховывают свою 

деятельность увеличивается. 

На сегодняшний день  существует несколько моделей страхования: 

 долевое (50-процентное) участие государства в страховых премиях через 

специальных правительственных агентов и создание государственного страхового резерва. В 

прошлом году страховые премии по таким договорам составили почти четырнадцать 

миллионов рублей; 

 объединения страховщиков; 

 сельскохозяйственные страховые кооперативы. 

Основные из них охватывают такие объекты как: 

 здания, сооружения, агротехнику и иное имущество – от повреждения или 

уничтожения стихийным бедствием, пожаром, взрывом, из-за кражи и иных неправомерных 

действий. Страховая сумма для них не превышает их действительную или остаточную 

стоимость; 

 сельскохозяйственные культуры, многолетние плодоносящие насаждения – на 

случай ряда губительных природных явлений и пожара. Страховая сумма 50–70 % средней 

стоимости урожая с гектара. 

 животных – на случай гибели, уничтожения или вынужденного забоя по болезни, 

из-за пожара, стихийных бедствий, удара молнии, взрыва и т.п. Страховая сумма не 

превышает их действительную стоимость; 

Некоторые страховые компании предлагают программы комплексного страхования 

фермерских хозяйств: 

 страхование домов; 

 страхование сельскохозяйственной техники. 

 страхование сельскохозяйственных животных; 

 страхование лошадей; 

 страхование посевов на базе индекса урожайности,   устанавливающегося в 

процентах от средней за 15 лет урожайности в данном районе; 

 страхование многолетних плодово-ягодных культур; 
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 от града и огня; 

 страхование на период полного аграрного цикла: покрытие (не франшиза) 

рассчитывается по таблице полей индивидуально; [5] 

При заключении договоров сельскохозяйственного страхования необходимо 

тщательно изучить условия. 

Особое внимание следует обратить на то: 

 что нужно предоставить при наступлении страхового случая; 

 как будет рассчитываться размер возмещения; 

 какова стоимость страхования (низкая стоимость зачастую связана с неполным 

покрытием рисков, с высокой франшизой); 

 каков порядок выплаты возмещения. 

Для выплаты возмещения застрахованный должен выполнить ряд требований, 

предусмотренных соответствующими договорами: 

 своевременно сообщать о факте страхового случая; 

 предоставлять справку из Росгидрометцентра о наступлении опасного стихийного 

явления в период производства застрахованной продукции. 

 предоставлять статистическую документацию, подтверждающую недобор 

продукции; 

 в срок уведомлять страховые организации о проведении контрольных проверок, 

обследований застрахованных объектов; 

В настоящее время страхование при своей безусловной необходимости пока не 

получило должного распространения. Примерно пятнадцать процентов 

сельскохозяйственных производителей страхуют свои риски в растениеводстве. 

Слабость системы сельскохозяйственного страхования заключается в следующем: 

 отсутствии соответствующего закона; 

 специалистов в данной сфере; 

 свободных средств у производителей; 

 значительном размере страховых взносов; 

 в недостаточности метеопостов и достоверных данных о погодных условиях в 

каждой конкретной точке; 

 слишком большом количестве разноплановых рисков, включающихся в договор 

страхования; 

 длительном – до пяти лет – сроке страхования. 

Для широкого распространения страхования сельского хозяйства и тем самым, 

снижения рисков в ведении хозяйства аграриями необходимо развитие различных 

конкурирующих его форм. [3, c. 341] 

Неплохим решением данной проблемы являются сельскохозяйственные страховые 

кооперативы (ССК). В этих структурах формируется резервный (гарантийный) фонд, 

который помогает обеспечить платежеспособность кооперативов. Действенный рычаг 

увеличения плавучести таких организаций –инвестиционная деятельность, доходы от 

которой направляются на снижение страховых тарифов или же полное освобождение 

отдельных хозяйств от очередных взносов. При крупном ущербе и недостаточности таких 

фондов государство пополняет их через бюджетные субсидии или же выделение льготных 

кредитов. 

Успешность производства в фермерских хозяйствах зависит в немалой степени от 

самой природы. Снизить их риски помогает страхование построек, урожая, техники, скота, 

инвентаря и пр.[4,c. 217] 

При значительном ущербе большую помощь оказывают госпрограммы поддержки 

фермеров. Сельскохозяйственные страховые кооперативы (ССК) также являются 

действенной формой некоммерческого страхования и средством для увеличения доступности 

такой защиты. Такие сельскохозяйственные страховые кооперативы существуют уже в 

Якутии, Самарской и Астраханской областях. На данный момент они пока объединяют 
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небольшое число фермерских хозяйств и только начинают нарабатывать опыт в данной 

сфере. 

Таким образом, агрострахование является одним из наиболее важных видов 

страхования. В России сельское хозяйство находится в убыточном состоянии, поэтому ему 

требуется значительная поддержка. Агрострахованием занимаются не только страховые 

компании, но и специальные кооперативы, численность которых достаточно быстро 

увеличивается. В настоящее время страхования сельского хозяйства уделяют большое 

внимание, потому что развитие сельского хозяйства является основой продовольственной 

безопасности страны, так необходимой России в связи с осложнением отношений между 

странами. 
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ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА - КАК ИНДИКАТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Домашние хозяйства на современном этапе выступают одним из важных субъектов 

экономической деятельности, от результатов которой зависит не только благосостояние 

отдельной хозяйственной единицы, но и всего населения страны. 

Для проведения анализа развития домашних хозяйств Республики Узбекистан, 

рассмотрим  основные макроэкономические показатели, представленные в таблице 1, при 

этом автором рассмотрены изменения индикаторов в Руз, начиная с 2005 года. 

Данные  таблицы 1 свидетельствуют, что правительство Руз снижает ставку 

социальных платежей в фонде оплаты труда с 33% в 2005 году до 27% в 2010 году, 

возрастает роль малого бизнеса в экономике страны, так доля малого и среднего бизнеса в 

ВВП увеличилась с 36,8% в 2005г. и до 52% в 2010году. Отмечается и рост инвестиций в 

экономику государства: с 6,8% в 2005 году в 2010 г. этот показатель был увеличен 

практически в два раза и составил в 2010 г 12%. 

Обратимся к состоянию домохозяйств Республики Узбекистан. 

Домохозяйства в Узбекистане (в 2013г) располагают активами на сумму, 

эквивалентную $85-87 млрд. по сравнению с $35 млрд. в 2003 году.[9]  

Как показывают приведенные в таблице 2 данные, Узбекистан активно финансирует 

социальную сферу – так расходы на образование состаляют 9% от суммы общих расходов в 

бюджете государства, тогда как в Латвии этот показатель составляет 5,4%! 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21173808
http://elibrary.ru/item.asp?id=21173808
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Таблица 1 - Анализ основных макроэкономических показателей Узбекистана 

2005- 2013 г.г. (составлено автором) 

Индикаторы 2005 2006 2010 2013 

Темпы роста ВВП, % 6,0 6,4 8-8,5 8,09 

Темпы роста ВВП на душу населения, % 4,9 5,3 7,5 8,0 

Дефлятор ВВП, % 118,5 112 106 114,82 

Индекс потребительских  цен, % 4,9 7 5 5,4 

Валовые сбережения,  в % к ВВП 25 26 28 31 

Темпы роста инвестиций, %. 6,5 8,1 12 22,4 

Доля доходов консолидированного бюджета к ВВП,% 28,7 28,4 27 - 

Ставка единого социального платежа, (в % к фонду 

оплаты труда) 

33,0 32,0 27,5 25.0 

Темпы роста промышленности, % 8,2 10,7 13 6,0 

Темпы роста сельского хозяйства, % 4,5 4 5 6,2 

Доля негосударственного сектора в ВВП, % 75 77 85 82,5 

Доля Малого и среднего  бизнеса в ВВП, % 36,8 38,3 39,3 40,5 

 

Таблица 2 - Анализ социально-экономической сферы Руз в 2013г (составлено 

автором) 

Показатели  2013 

Скорректированные сбережения: расходы на образование (% от ВВП) в 

Узбекистане 

57 

Скорректированные сбережения: расходы на образование  (% от ВНД) в 

Узбекистане 

9 

Расходы на здравоохранение, Гос. (% от гос.расходов) в Узбекистане 6 

Сектор государственного управления: расходы на конечное потребление  

(в% от ВВП) в Узбекистане 

17,8 

Домашние хозяйства: расходы на конечное потребление и т.д. (% от ВВП) 

в Узбекистане 

54 

  

Активно поддерживается сфера  здравоохранения – из государственных расходов этот 

показатель составляет - 6%, тогда как в Латвии – 4,5%. Домашние хозяйства Республики 

Узбекистан вовлечены в структуру потребления страны – этот показатель составляет – 54%, 

однако , по нашему мнению, этот показатель стоит увеличивать, т.к. в странах ЕС это 

показатель варьируется от 65 – 75%. 

Заключение. 

Проведенное  исследование развития домохозяйств Республики Узбекистан показало, 

что развитие домохохяйств в стране имеет положительную тенденцию , что в свою очередь 

нашло отрадение в индикаторах макроэкономического развития страны. По мнению автора, 

необходимо улучшать инфраструктуру городов и сельской местности для увеличения уровня 

расходов домохозяйств и вовлечения в экономическую систему государства. 
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ПОВЕДІНКОВА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ АКТИВІВ (BEHAVIORAL ASSET-PRICING 

MODEL): ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 

 

Питанням прогнозування дохідності фінансових інструментів постійно приділяється 

багато уваги і теоретиками, і практиками ринку капіталів. В історії неодноразово мали місце 

випадки тривалого необґрунтованого зростання вартості активів, що змінювались їх 

стрімким падінням, не дивлячись на впевненість інвесторів у збереженні позитивних 

тенденцій збільшення ціни. Такі наслідки, серед іншого, обумовлені застосуванням моделей, 

що не враховували фактора нераціональності в процесі прийняття рішень учасниками ринку. 

Тому удосконалення моделей прогнозування за даних обставин є актуальним завданням. 

Модель оцінки капітальних активів (Capital Asset Price Model – CAPM), –  яка 

використовується спеціалістами фінансової сфери як в цілях визначення вартості власного 

капіталу, так  і  як ставка дисконтування для обчислення  теперішньої вартості майбутніх 

грошових потоків компанії –  неодноразово викликала шквал критики. В основу моделі 

автор, Вільям Шарп, заклав припущення, що на конкурентному ринку очікувана премія за 

ризик прямо пропорційна коефіцієнту бета (систематичному ризику). Численні дослідження, 

присвячені перевірці достовірності моделі, показали значні відхилення між фактичними і 

розрахунковими даними. Спроби перетворити модель оцінки капітальних активів у трьох- і 

чотирьохфакторну модель, що враховували б специфіку діяльності різних компаній, не 

увінчались успіхом. Стає очевидним, що коефіцієнт бета  перестав відігравати вирішальну 

роль у визначенні ризику. 

Варіантом вирішення даної проблеми, що на нашу думку, заслуговує особливої уваги 

фінансистів, є застосування Поведінкової моделі оцінки активів (Behavioral Asset-Pricing 

Model – BAPM). Основою даної моделі є поняття афекту як вимірника «хорошого» і 

«поганого» у підсвідомості гравця ринку в процесі прийняття ним інвестиційних рішень  [1]. 

Таким чином, ВАРМ складається з двох елементів: об‘єктивного ризику, розрахованого на 

основі бета-коефіцієнта, і суб‘єктивної складової, представленої психологічним афектом 

інвесторів. 

Використання моделі з урахуванням поведінкової складової (рівня настроїв 

інвесторів) дозволяє достатньо точно прогнозувати ринкову дохідність у середньостроковій 

перспективі. Даний параметр допомагає пояснити відхилення ринкової ціни активу від його 

справедливої вартості [2, С. 437]. 

Суб‘єктивна складова може бути розрахована на основі глибинного аналізу 

особливостей інвесторів і з'ясуванні аномалій, що впливають на їх рішення. Як варіант, 

пропонується провести анкетування з метою виявлення особливостей гравців ринку і 

http://www.tradingeconomics.com/uzbekistan/indicators
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застосувати метод експертних оцінок. Для переведення якісних характеристик у кількісні 

можна використати пов‘язані таблиці, де задані вагові коефіцієнти тих чи інших 

суб‘єктивних чинників, що мають найбільший вплив на сприйняття інвестором реальної 

ситуації на фондовому ринку і як наслідок викликають відхилення при ухваленні ним рішень 

[3]. 

Варто відмітити, що ВАРМ не є досконалою моделлю: крім того, що обчислення 

поведінкової складової потребує надзвичайно високої кваліфікації аналітиків, також  на 

думку багатьох фахівців її необхідно доповнити іншими елементами. Зокрема не слід 

нехтувати такими факторами, як соціальна відповідальність, авторитет компанії, ступінь 

ліквідності її активів, вага довіри клієнтів тощо. Чи можливо врахувати ці параметри в 

аналізі настроїв інвесторів і як саме – поки залишається відкритим питанням, що потребує 

подальших досліджень. 

Звісно, ВАРМ, не єдина поведінкова модель, існують й інші, що заслуговують на 

увагу фахівців. Серед них можна відмітити: 

- Модель настроїв інвестора (Модель «сентиментального інвестора») 

- Модель зрушення відношення до ризику 

- Модель самовпевнених інформованих трейдерів 

- Модель хибного сприйняття ймовірності 

- Базова модель прогнозування доходності фінансових активів 

- Узагальнена поведінкова модель оцінки активів 

Але яка б модель не була взята за основу, завжди слід пам‘ятати, що вона буде 

настільки достовірна, наскільки є достовірними дані, що в ній використовуються. Основне 

питання полягає не в тому, наскільки коректний отриманий за допомогою обраної моделі 

результат, а в тому, наскільки коректні введені дані, що дали нам змогу його отримати. 
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ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

РЕГІОНУ 

 

Негативні економічні, соціально-політичні явища, що дестабілізують та 

унеможливлююсь соціально-економічний розвиток України в складний для неї час, 

потребують негайного вирішення проблеми державного регулювання економічної безпеки, 

як  показника життя та стану економіки, використання бюджетної політики як дієвого 

чинника впливу на економічну безпеку та розробки стратегії регіонального розвитку, 

заснованої на економічно і фінансово безпечних інструментах в умовах розладу. Задля цього, 

доцільно різко підвищити якість державного управління, збалансувати інтереси в системі 

держава-регіон та розробити ефективні методи  з метою впливу держави на розвиток регіону. 
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Відмітимо, що підвищення рівня економічної безпеки регіонів це сукупність заходів, 

спрямованих на розвиток регіонів, поєднання інтересів на загальнодержавному та 

регіональному рівнях з метою виконання поставлених завдань розвитку використання 

економічного потенціалу регіонів в інтересах населення та держави в цілому. 

Тому,  підвищення  рівня економічної безпеки виступає головним завданням держави 

на рівні регіону, і за допомогою інструментів та важелів здійснюватиме регіональну політику 

в системі зменшення соціально-економічної диференціації, покращення інвестиційної 

діяльності, зміцнення конкурентних позицій регіону, ефективний розподіл та використання 

бюджетних коштів, формування власної дохідної бази на місцях, міжнародна інтеграція та 

співробітництво. 

Відповідно забезпечення економічної безпеки регіону потребує створення 

організаційно-методологічного механізму, що повинен включати систему процедур та 

економічних інструментів, які дозволять своєчасно виявляти чинники, які впливають на 

розвиток регіону, формувати економічну політику та інституційні перетворення в межах 

загальнодержавної стратегії економічних перетворень, не допускати дискримінації з боку 

державних органів влади щодо регіону. З цією метою повинні бути чітко встановлені 

обов‘язки законодавчих та виконавчих органів влади щодо захисту економічної безпеки не 

тільки самого регіону, а й країни в цілому.  

Таким чином,  державна економічна регіональна політика повинна враховувати 

інтереси кожного суб‘єкту регіону з оцінкою власних виробничих потужностей, 

інвестиційну привабливість та сконцентрованість фінансового капіталу, а також 

покращувати соціальний та екологічний стан регіонів.  Разом з цим, до уваги беруться 

особливості регіонів, які  утворилися за рахунок природних факторів (родючі землі, корисні 

копалини) та сформували його спеціалізацію.  

Підвищення економічної безпеки депресивних регіонів виступає сьогодні важливим 

елементом бюджетної політики. Вважаємо, що таке підвищення буде ефективним, якщо воно 

спиратиметься на чіткі й обґрунтовані науково-методичні підходи і рекомендації. Тому 

держава повинна  посідати вагоме місце у формуванні ефективного механізму регулювання 

економіки регіону як особливої соціально-економічної системи, виявленню можливостей, 

способів взаємодії держави та регіонів України в державному управлінні, поглиблювати та 

розвивати регулювальні функції, та  враховувати їх при реалізації державних пріоритетів. 

Отже, важливою особливістю забезпечення соціально-економічної безпеки регіону є 

сполучення розвитку соціальної сфери за рахунок власних регіональних коштів із державним 

регулюванням і субсидуванням соціального розвитку регіонів. Джерелами власних 

регіональних коштів є місцеві податки і збори, доходи від державної регіональної власності, 

добровільні пожертвування і внески юридичних і фізичних осіб. Джерелами 

централізованого економічного регулювання соціального розвитку регіонів виступають 

регулюючі податки, фінансові ресурси державних програм, загальні субсидії та цільові 

субвенції, кошти фондів регіонального розвитку [1, с. 46]. 

Таким чином, щоб забезпечити високий рівень економічної безпеки необхідно 

вдосконалювати бюджетну систему шляхом використання методів бюджетного регулювання 

основними завданнями яких є: досягнення відповідності між видатками та доходами всіх 

бюджетів (збалансування); створення зацікавленості органів місцевого самоврядування у 

повній мобілізації доходів на своїй території; забезпечення самостійності у використанні 

додатково одержаних коштів в процесі виконання місцевих бюджетів; перерозподіл 

бюджетних ресурсів між «багатими» й «бідними», у фінансовому розумінні, територіями; 

здійснення фінансового вирівнювання. Рівень економічної безпеки залежить від бюджетної 

політики та виступає її ефективним результатом, що визначає умови до ефективного 

нарощення бюджетного потенціалу, досягнення прогресу у задоволенні потреб і прагнень 

населення регіону та стратегію соціально-економічного розвитку країни. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СРЕДНЕСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ СТРАХОВЩИКОВ 

 

Залогом выполнения спрогнозированных параметров среднесрочной финансовой 

стратегии развития страховых организаций на пять лет является четко определенная 

технология контроля за ходом ее реализации. Технология контроля представляет собой 

процесс определения объема и сферы контроля, выбор его форм и видов, соответствующих 

целей, конкретных задач и определения контролирующих органов. При этом необходимо 

учитывать не только общепризнанные методологические основы контрольной деятельности, 

но также и специфику кругооборота финансовых ресурсов страховой деятельности.  

Первостепенное значение в построении рациональной технологии контроля, 

используемой для решения стратегических задач, имеет установление должной 

последовательности эффективных его форм и чѐткое определение их функций. Речь идѐт о 

структурной модели контроля, способствующей упорядочению и усилению действенности 

контрольных мероприятий на всех этапах выполнения прогнозных показателей 

среднесрочной стратегии развития страховой организации.  

В процессе реализации финансовой стратегии страховщиков целесообразно 

использовать все формы и виды внутреннего контроля на отдельных отрезках ее выполнения 

(обследование, наблюдение, бюджетирование, мониторинг, проверки и анализ). Однако на 

протяжении всего жизненного цикла воплощения финансовой стратегии в зависимости от 

временного фактора наступления конкретных этапов и определенных стратегических задач 

дифференцируются способы и детализируются применяемые виды контрольных действий. 

При этом  необходимо учитывать изменение степени влияния приоритетных факторов на 

развитие страхового сектора, соответственно, и сложившиеся тенденции в росте объемных и 

структурных показателей входных и выходных финансовых потоков.  

На выбор формы контроля способны также оказывать воздействие перемены 

законодательных актов, правил расчѐта отдельных параметров (страховых резервов, 

налоговых платежей, обязательной минимальной величины уставного фонда, собственного 

капитала и т.п.) и иные выявленные непредвиденные ранее события. Приближение первого 

года финансовой стратегии к реальной действительности  (экономической и политической 

ситуации)  расширяет шансы менеджеров на познание, обобщение и анализ статистических 

материалов. Соответственно, появляется возможность обследовать и оценить внешние 

условия хозяйствования страховщиков, а также на основе бухгалтерской отчетности  

проанализировать финансовое состояние страховой организации (конечные результаты 

деятельности, уровень кредиторской задолженности, платежеспособности и т.п.).  

Таким образом, устанавливается влияние первостепенных факторов, которые 

воздействуют на прогнозируемые показатели данного периода. В первую очередь изучается 

общеэкономическая и политическая ситуация на национальном и международном 

финансовых рынках, темпы роста ВВП, в т.ч. доля страхового сектора. Одновременно на 

основе отчетных данных за прошлый период оцениваются собственные финансовые 

возможности страховщика, синхронизация его входных и выходных финансовых потоков, 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=691
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рентабельность страховой и инвестиционной деятельности, финансовая устойчивость и 

конкурентоспособность на страховом рынке. Достоверная оценка соответствующих данных 

и является базой для уточнения прогнозируемых финансовых показателей стартового 

периода.  

Постоянный контроль за законностью и своевременностью денежных поступлений, 

а также целесообразностью осуществления расходов  и выполнения заданных параметров 

следует производить в формах мониторинга (регулярного и целенаправленного наблюдения 

за совершением хозяйственных процессов и финансовых операций), разработки квартальных 

финансовых бюджетов, как и анализа выполнения намеченных задач. Таким образом, в 

результате контрольных действий по всем формам и видам страхования определяются 

размеры отклонений, причины их возникновения за соответствующий год. Чем эффективнее 

становятся организация контроля и меры его воздействия на повышение ответственности 

персонала за устранение отдельных недостатков, тем более позитивными оказываются 

результаты финансово-хозяйственной деятельности страховщиков в данном году. 

В течение трех последующих лет функционирования финансовой стратегии 

страховщиков (второй, третий, четвертый годы) должно продолжаться использование всех 

форм контрольных действий, применяемых в предыдущем периоде. Во втором году 

финансовой стратегии в качестве исходной базы рассматриваются фактические достижения 

за первый стартовый год, в третьем году – за два, в четвертом – за три прошедших года. 

Выявленные анализом отклонения фактических достижений от прогнозируемых 

количественных параметров в результате существенных перемен внешней и внутренней 

ситуации должны найти отражение при уточнении стратегических задач в каждом 

наступающем периоде. Так, например, если установлено недовыполнение денежных 

поступлений в предыдущем периоде (году) финансовой стратегии, то на сумму 

неполученных финансовых ресурсов необходимо увеличить соответствующие прогнозные 

показатели в последующем периоде. При этом целесообразно учесть возможности 

расширения страхового поля, введения новых видов страховых услуг, совершенствования 

предметной структуры страхования, изменения ценовой, учетной и налоговой политики. 

Пятый год среднесрочной финансовой стратегии является завершающим. Поэтому, 

кроме применения всех прежних перечисленных форм и видов контроля, на этом этапе 

целесообразно осуществлять глубокую диагностику результативности выполнения основных 

задач и главной цели финансовой стратегии.   

Поскольку материальной базой финансовой стратегии выступают финансовые 

ресурсы, то ключевое значение в диагностике ее реализации следует уделять анализу 

выполнения соответствующих параметров. Однако это должно найти отражение не только в 

оценке количественных показателей (динамики денежных поступлений и расходов), но и 

вскрытых качественных изменений в течение функционирования финансовой стратегии: 

рациональности сложившихся пропорций между взаимосвязанными параметрами: формами 

капитала, входными и выходными денежными потоками, вложением финансовых ресурсов и 

полученным эффектом. Важно также установить влияния результата выполнения 

стратегических задач на расширение страховой деятельности конкретной организации, ее 

положения на финансовом рынке и укреплении платежеспособности. 

В ходе диагностического исследования эффективности реализации стратегических 

задач первостепенное значение приобретает использование всестороннего динамического 

финансового анализа важнейших экономических параметров  страховщика исходя из полной 

реализации  финансовой стратегии.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НЕПРОПОРЦІЙНОГО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 

 

Під час триваючої фінансової кризи особливо важливим для вітчизняного і 

міжнародного перестраховика залишається підтримання належного рівня 

конкурентоспроможності. Застосування при цьому фінансового ресурсу, тобто новаторських 

організаційних ідей, методів, засобів  більш притаманне непропорційному перестрахуванню.  

Питанням перестрахування, в тому числі, на непропорційній основі, присвячено 

чимало досліджень і праць  вітчизняних  та закордонних вчених, таких як О.П.Артамонов, 

С.В.Дедіков, Д.С. Маруженко, І.Н.Морозова, Т.В.Татаріна, Г.Н.Фідельман, Д.Бланд,  

К.Пфайфер та ін. Проте, аспектам інноваційного  забезпечення конкурентоспроможності 

непропорційного перестрахування достатньої уваги приділено не було. 

Фахівці страхової сфери розглядають непропорційне перестрахування у двох 

площинах. З одного боку,  це система фінансового захисту  страховика від небажаних чи 

зайвих ризиків, через передачу їх іншим страховикам чи перестраховикам, з другого боку це 

досить перспективний швидко розвиваючий національний та міжнародний бізнес по 

наданню перестрахувальних послуг.    

Вітчизняна і міжнародна практика  непропорційного перестрахування розрізняє 

класичні та інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності на національному 

та глобальному рівні. Усталена конкурентоспроможність як стратегічна корпоративна мета 

це постійно триваючий процес на шляху до якої постійно знижується ціна підвищується 

якість менеджменту і компетентність персоналу і водночас збільшуються обсяги премії, 

знижуються витрати та поліпшуються фінансові результати. 

Класичні методи обґрунтував економіст Майкл Портер в своїй концепції п‘ять сил 

конкуренції і до сих пір багато керівників роблять аналіз конкурентної позиції та ситуації за 

його підходами.  З ними не можна не погодитись, проте наукова думка продукує інновації в 

пошуках новаторських засобів та інструментів забезпечення конкурентоспроможності 

непропорційного перестрахування. 

Першим напрямом першим інновацій  в забезпечення конкурентоспроможності 

непропорційного перестрахування є створення нових моделей взаємодії з 

перестрахувальником[1]. Його родзинкою є всебічна діагностика проблем 

перестрахувальника і пропозиція їх вирішення найбільш оптимальним і корисним шляхом 

через  задоволення потреб та очікувань клієнта. Інколи, при цьому перестраховики 
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звертаються до аутсорсингу, залучають досвідчених та високо компетентних міжнародних 

перестрахових брокерів. Асортимент можливих рішень для перестрахувальника коливається 

від факультативного договору ексцеденту збитку, що захищає припустимо власне утримання 

цедента, до компресіі тобто поєднання одночасно пропорційного і непропорційного 

перестрахувального покриття низки ризиків.   

Іншим напрямком організаційних інновацій щодо забезпечення 

конкурентоспроможності є конкурування розумом[2, c.44] Погоджуємось  з цим судженням, 

бо зараз велику роль в страховому бізнесу грає швидкість прийняття рішень, наприклад чим 

ранійше на запит перестрахувальник отримує оптимальне по його очікуванням обгрунтоване 

котирування ризику від андерайтера перестраховика тим більше  вірогідність укладання та 

виграші у конкурентній боротьбі за клієнта  

Ще одним підходом зазначених вище  інновацій є застосування  застосування  вже 

провіреного практикою  в перестраховому товаристві «Москва Ре» та у Страховій компанії 

«Іллічівська»  система альтернативного менеджменту[3, c. 116] В основі цього подходу 

покладені релевантні  управлінські інструменти кращих світових практик в галузі систем 

управління якості, управління ризиками,  маркетингу  з орієнтацією на клієнта та ін. 

Що стосується безпосередньо зазначених  організаційних інновацій в країних СНД та 

зокрема в Україні, слід відмітити брак багаторічнго досвіду у вітчизняних страховиків, не 

високі кредитні рейтинги як компанії так і країни, що зумовлює необхідність покривати 

ризики за меньшою ціною, а  це наражатися на підвищенну вірогідність банкрутства[4]. 

Створення вітчизняного державного перестраховика чи низки приватних перестраховиків 

стимулювало би вчених та практиків до подальшого пошуку та впровадження в сьогодення, а 

викладачам профільних кафедр університету замовлення на підготовку студентів  та 

підвищення кваліфікації за спеціальністю не тільки страхування чи ризик менеджмент але і 

перестрахування.   

Фінансове забезпечення  конкурентоспроможності непропорційного перестрахування 

полягає в оцінці економічної доцільності застосоування тих чи інших видів непропорційного 

покриття завдяки факультативному чи облігаторному договору ексцеденту збитку чи 

договору ексцеденту збитковості. Аналіз доцільності  при цьому, показує наскільки  

оптимальний є вибір перестрахувального захисту порівняно з такими альтернативами як  без 

перестрахування,   перестрахування портфелю ризиків за допомогою пропорційного або/і 

непропорційного перестрахувального покриття. Зазвичай він робиться з врахуванням 

пятирічного періоду  данних збитковості страхового портфелю по певному виду 

страхування.  Після вибору певної альтернативи, фінансово-математична  модель прогнозу 

збитковості страхового портфелю  через рік по факту перевіряеться, та аналізується 

відхилення від плану та їх чинники на предмет їх усунення або корегування.  

Узагальнуючи вишесказане, слід відмітити, що триваючи в країні сьогодні економічні 

реформи, неодмінно торкнуться і страхової сфери, що дасть змогу ще краще вивчити 

міжнародний досвід непропорційного перестрахування, та забезпечити методологічним 

організаційним і фінансовим управлінським інструментарієм по підвищенню,  як 

національної,  так і міжнародної конкурентоспроможності перестраховиків взагалі та по 

непропорційному покриттю зокрема. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Проблема сбалансированной налоговой политики исследовалась учеными на 

протяжении нескольких веков, в разных экономических системах. Несмотря на наличие 

таких исследований, вопрос  социальной справедливости и сбалансированной, эффективной 

налоговой политики остается актуальным до сегодняшних дней.  

Цель исследования – определить понятие «сбалансированная налоговая политика», 

оценить с точки зрения сбалансированности действующую практику платежей социального 

налога в Латвии и выработать методические рекомендации для формирования социально-

эффективной модели его взимания. 

Объектом исследования является система социальных платежей в Латвии. 

Для достижения поставленной цели потребуется решить следующие основные задачи: 

- исследовать теоретические подходы к формированию сбалансиорованной, 

эффективной налоговой политики; 

- оценить действующую практику взимания социальных платежей в Латвии; 

- определить и обосновать способы реализации сбалансированной модели взимания 

налога на примере социальных платежей. 

В процессе исследования использовались методы анализа, синтеза, сравнения, 

логического обобщения, регрессивный анализ. 

Из теоретических исследований следует, что налоговая политика – это инструмент 

управления экономикой, регулятор воздействия на негативные явления рынка. Практика 

показывает, что философия налоговой политики  законодателей имеет другой характер. Все 

налоги, без исключения, - это доходы бюджета, а остальные функции налогов, также как 

стимулирование инноваций в экономике, социальное выравнивание доходов, социальная 

ответственность не имеют значения или второстепенны. 

По мнению автора, это происходит по нескольким причинам: 

- налоговая система отстает от изменений в экономике; 

- изменения в налоговой системе не отличаются системностью, гибкостью, страдают 

однобокостью. Законодатели преследуют одну цель – пополнить бюджет; 

- неэффективное налоговое администрирование в части мобилизации налоговых 

поступлений и контроля вызывает необходимость увеличения взимаемых налогов у 

добропорядочных плательщиков, изменение налоговых ставок. 

Перечисленные причины оказали влияние на несколько негативных явлений, которые 

имеют место в настоящее время в Латвии: скрытая занятость населения, значительный 

разрыв между официальными и реальными доходами населения, рост объема денежных 

накоплений во внебанковском обороте, снижение собираемости налогов и рост бюджетной 

недоимки, отток рабочей силы за границу, конфронтация внутри общества, низкое качество 

здоровья населения. В этих условиях формирование социально-эффективной системы 

налогообложения в Латвии становится особо актуально. 

Фундаментальные принципы для формирования налоговой модели в настоящее  

время сформулированы учеными и практиками. К ним можно отнести: необходимость 

упорядоченной и стабильной системы налогообложения, стимулирующей развитие 

экономики; дифференцированный подход к налоговой нагрузке, учитывающий социальный 

аспект налогообложения; эффективная система налогового контроля. Эти принципы 

http://www.insur-info.ru/analysis/295/
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провозглашены в нормативных документах большинства Европейских государств и не 

оспариваются в научной среде. 

Модель сбалансированной налоговой политики предполагает синтез эффективности и 

справедливости [1, c.273]. Справедливость предполагает, что уплата налога должна быть 

увязана с размером получаемых общественных благ и способности нести финансовое бремя 

[1, с.273]. По мнению некоторых экономистов, чем более справедливая налоговая система, 

тем она менее эффективная [1, с.272]. С этим выводом можно не согласиться, та как 

справедливое налогообложение стимулирует более эффективный труд, способствует росту 

экономики. 

Анализ налогообложения доходов населения Латвии и их оценка с точки зрения 

сбалансированности позволила сделать следующие выводы: 

Взимание налогов с доходов населения имеет неустойчивую тенденцию (таблица 1). В 

2010 и 2011 годах наблюдается существенное снижение прироста подоходного налога и 

социальных платежей. Это объясняется последствиями кризиса в экономике. В 2012 году 

ситуация немного улучшилась. Более высокий прирост имеет социальный платеж по 

сравнению с подоходным налогом с населения. В 2013 году по сравнению с 2003 годом 

прирост подоходного налога с населения составил 76,62%, а прирост социальных платежей – 

146,32% ( таблица 1). 

Таблица 1 - Прирост показателей по отношению к 2003 г., % [2] 

Год 

Среднемесячная 

заработная плата 

(брутто) 

Экономически 

активное население 

(15-64 лет) 

Подоходный 

налог с населения 

Социальный 

налог 

2003 0,00 0,00 0,00 0,00 

2004 9,49 -0,08 22,92 16,66 

2005 27,74 -1,36 34,18 31,81 

2006 56,93 0,49 63,69 69,21 

2007 106,57 1,81 84,94 123,74 

2008 148,91 3,15 114,08 163,33 

2009 139,05 0,49 94,96 195,08 

2010 131,02 -2,80 66,33 102,37 

2011 140,88 -5,33 34,35 118,74 

2012 150,00 -5,38 72,92 141,06 

2013 161,31 -7,29 76,62 146,32 

 

Неустойчивый прирост налоговых поступлений происходит на фоне сравнительно 

стабильного прироста средней заработной платы и снижения численности населения. 

Результаты корреляционнного анализа представлены в таблице 2. 

  

Таблица 2 - Коэффициенты корреляции 

Среднемесячная 

заработная плата 

(брутто) 

Экономически 

активное население 

(15-64 лет) 

Среднемесячная 

заработная плата 

(брутто) 

Экономически 

активное население 

(15-64 лет) 

Подоходный налог с 

населения 

Подоходный налог с 

населения 
Социальный налог Социальный налог 

0,767 0,184 0,932 -0,133 

 

Анализ показал слабую взаимосвязь между численностью экономически активнного 

населения и поступлениями социального налога. 

Основные причины такой ситуации состоят в следующем: нарушается принцип 

всеобщности охвата налогообложением. Предприниматели, являющиеся собственниками 
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предприятия и их руководителями, не выплачивают себе заработную плату. В сложившейся 

системе налогообложения им выгоднее выплатить себе дивиденды.  

На сумму дивидендов начисляется 15% налога на прибыль и 10% на выплаченные 

дивиденды, всего 25%. Ставки социальных платежей: 10,50% из заработной платв работника 

и 23,59% на заработную плату. Общая ставка составит 34,09%. В соответствиии с 

законодательством не облагаются социальными платежами гонорары (журналистов, 

художников, адвокатов и др.). Существуют ограничения на максимальные выплаты, 

облагаемые социальным налогом. 

- нарушается принцип социальной справедливости. Социальные выплаты 

предусмотрены обанкротившемуся предпринимателю и оставшемуся без доходов 

журналисту и т.д. 

- волюнтаристский подход к планированию налогов. В 2014 году предусмотрен 

прирост социального налога по сравнению с 2003 годом на 263, 97%. При этом, снижение 

численности активной части населения в 2013 году составило 7,29% и улучшения 

демографической ситуации в ближайшее время не предвидится. Прирост брутто заработной 

платы в 2013 году составил 161,31%. Можно сделать вывод, что в сложившихся 

обстоятельствах плановая цифра нереальна. 

Для построения социально-эффективной модели налогообложения необходимо строго 

придерживаться базовых принципов. Для этого необходимо внести в законодательство 

Латвийской Республики изменения: устранить дискриминационный подход в 

налогообложении, исключить в системе взимания социальных платежей необоснованные 

льготы. Планировать поступление налогов, исходя из реальной ситуации, с учетом факторов, 

их определяющих. В процессе реформирования налоговой системы учитывать 

обязательность социального режима, как фактора обеспечения быстрого роста экономики и 

благоприятного развития общества.  
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ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС В 

УКРАЇНІ 

 

Останнім часом курс української національної валюти зазнає значних коливань. 

Звичайно, основним фактором є політична та економічна нестабільність в країні, однак 

важливо дослідити чи фактори, які сьогодні впливають на курс, дійсно є об‘єктивними, чи 

все ж таки мають спекулятивну компоненту.  

Предметом дослідження в даній роботі будуть лише макроекономічні показники та 

валютні курси, а метою є визначення взаємозалежності та впливу макроекономічних 

показників, що характеризують ситуацію в країні на валютний курс. 

Зазначимо, що валютний курс є одним з найважливіших показників, що засвідчують 

стан економіки, тому вони є найбільш досліджуваними показниками як з боку науковців так і 

зі сторони практиків та  підлягають є найбільшим маніпуляціям з боку владних структур. 

Економічна тенорія виділяє наступні найбільш значущі фактори, що визначають 

валютний курс: стан платіжного балансу, рівень інфляції, темпи росту ВВП та 

продуктивності праці, рівень реальних процентних ставок. Оскільки для банківських установ 

валюта є таким самим товаром як і для виробників їх продукція, то в такій ситуації 

розділяють окремо фатори попиту та пропозиції. З боку попиту це такі фактори  як валютні 

http://www.csb.gov.lv/
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зобов‘язання та ріст обсягів торгових операцій банків, з боку пропозиції – валютні активи 

банків та валютні інтервенції і адміністративно-регуляторна політика НБУ. Не слід також 

нехтувати так званими якісними факторами – загальносвітові тенденції, політична ситуація в 

країні, очікування корпорацій, ступінь використання валюти на міжнародному ринку. 

Загалом, вивчення впливу вказаних факторів здійснюється у порівнянні з країнами-

контрагетами (тобто інфляція в Україні порівнюється з інфляцією у США), однак гривня не 

належить до вільноконвертованої валюти і на міжнародному ринку не використовується, а 

значить і не зазнає впливу зовнішнього середовища.  

Розглянемо динаміку кожного з описаних показників та визначимо ззаємозвязок з 

динамікою курсу валюти. На першому етапі вивчимо стан платіжного балансу (рис. 1) 

 
Рис. 1 Динаміка показників платіжного балансу 

(побудовано автором на базі [2]) 

 

В період коли зростає чистий експорт в країні формується більша пропозиція валюти, 

а тому її курс повинен спадати. З рисунка бачимо, що такими періодами в Україні могли б 

бути з 2000 по 2004 роки а також 2009 і 2013 роки.  

 
Рис. 2 Динаміка показників ВВП 

(побудовано автором на базі [2]) 

 

В період, коли ВВП в країні нарощується, то купівельна спроможність національної 

валюти підсилюється, відповідно її курс зростає, а валютний курс спадає. Але оскільки на 

рівень ВВП впливає ціновий чинник, то що б його уникнути також вивчимо зміну реального 

ВВП у відносному значенні. З рисунку 2 бачимо, що реальний ВВП зазнає коливань, а тому 

такого довгого періоду спадання валютного курсу за цим фактором не прослідковується, але 

такими роками є 1999-2001 роки, 2003-2004 роки, 2006-2007 та 2010-2011 роки. В більшості 

наведені роки не співпадають з попереднім фактором, за виключенням 2003-2004 року, тому 

можна припустити, що існує певний часовий лаг за цими двома факторами, або їх вплив не 

взаємозалежний. 
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Рис. 3. Динаміка показників інфляції 

(побудовано автором на базі [2]) 

 

Вивчення динаміки індексу споживчих цін, який характеризує інфляцію, показує, що 

стійкої динаміки інфляція не має, а також зазнає коливань. Падіння цін на товари призводить 

до падіння валютного курсу, оскільки зміщує платоспроможний попит зі збережень в 

споживання, і тим самим підсилює купівельну спроможність національної валюти. 

Періодами падіння курсу за цим фактором є 2001-2002 роки та 2009 -2012 роки.  

На наступному етапі співставимо динаіку валютних курсів з періодами їх падіння чи 

зростання. 

 
 

Рис. 4 Динаміка валютних курсів долару США, євро та рубля відносно гривні 

 

Накладання на графіку всіх виявлених раніше періодів спадання курсу показало, що 

чіткої відповідності динаміка курсів валют під впливом факторів не показує. Тобто в 

більшості періодів коли валютний курс повинен спадати він зростає. Така закономірність 

дотримувалася лише на початку 2000 років та у 2013 році.  

Отже можемо зробити висновок, що макроекономічні показники впливу на валютний 

курс в Україні вже не мають, тому необхідно вивчати ще й інші фактори, а саме ті, що 

перебувають під впливом банківського сектору і можуть мати спекулятивний характер. Це 

питання буде предметом подальших досліджень автора. 
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ВЕРТЕКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ХАКАССЕТЬРЕМОНТ»  

 

В настоящее время в рыночной экономике функционирует большое количество 

предприятий, которые стремятся получить как можно большую прибыль при минимальных 

затратах. Проводя анализ финансовой деятельности, предприятие может выявить факторы, 

влияющие на ее финансовое состояние; определить тенденции изменений; выявить пути 

повышения эффективности деятельности организации. 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий - это целенаправленная 

деятельность на основе принимаемых решений, каждое из которых оптимизируется на 

основе интуиции или расчетов [1]. Для осуществления финансово - хозяйственной 

деятельности каждое предприятие должно располагать определенным имуществом, 

принадлежащим ему на правах собственности. Анализ финансово - хозяйственной 

деятельности, является многогранным и широким явлением, имеет широкую 

классификацию. 

ОАО «Хакассетьремонт» ремонтно строительная организация создана в 2004 году для 

проведения строительства, реконструкции и ремонта энергетического оборудования. В 

настоящее время ОАО «Хакассетьремонт» значительно расширило сферу оказываемых 

услуг. Общество имеет собственные производственные базы в г. Абакане и г. Саяногорске с 

бытовыми, техническими и складскими помещениями [2]. 

Из практика экономического анализа можно выделить следующие правила чтения 

финансовых отчетов, как: горизонтальный анализ(временной или динамический) 

бухгалтерского баланса; вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 

На основе бухгалтерского баланса ОАО «Хакассетьремонт» за 2012 и 2013 гг. был 

проведен вертикальный и горизонтальный анализ этого предприятия. Динамика изменении 

разделов бухгалтерского баланса представлена на рисунке 1. 
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Рис 1. Динамика изменений разделов бухгалтерского баланса 

 

На основании рисунка 1 можно сделать следующие выводы. 
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Оборот хозяйственных средств или валюта баланса возросла в 2 раза по сравнению с 

началом года. Внеобротные активы увеличились на 3398 тыс. руб. В структуре внеобротных 

активов наибольшую долю составили основные средства 15,9% и 12,9%. Внеоборотные 

активы в % к значению на начало периода составили 46,5%.  

Оборотные активы имеют тенденцию к увеличению на 36893 тыс. руб., увеличились 

запасы на 10434 тыс. руб. и дебиторская задолженность увеличилась в 2 раза. Увеличение  

валюты баланса  произошло за счет увеличения оборотных активов в 2 раза и внеоборотных 

активов в 1,5 раза.  

Структуру оборотных активов наглядно отражает рисунок 2.3. Значительную часть 

оборотных активов составляют дебиторская задолженность и запасы. 

При рассмотрении структуры активов следует обратить внимание, что доля 

оборотных средств в составе имущества увеличилась с 80,5 до 86,2, а доля внеоборотных 

активов уменьшилась с 19,5 до 13,8. Это означает, что в отчетном году предприятие не 

смогло изыскать возможности для сохранения доли внеоборотных активов. В практике 

соотношение внеоборотных активов к оборотным должно составлять 30:70 или 40:60. 

Из расчетов пассивов видно, что капитал и резервы не изменились. Наблюдается 

положительная динамика в части долгосрочных кредитов и займов показатель снижается на  

61 тыс. руб., так как отложенные налоги и займы уменьшились на 60 тыс. руб. Заметен рост 

заемных средств, в отчетном году привлекались краткосрочные кредиты. В краткосрочном 

периоде показатель увеличился на 14,9 %. Кредиторская задолженность возрастает, 

увеличивается показатель на 46962 тыс. руб., что в конечном итоге может повлиять на 

ликвидность и платежеспособность предприятия. Хозяйственный субъект должен 

стремиться к снижению этого показателя.  

В части пассивов возрастают источники формирования имущества в 2 раза, так 

капитал и резервы остаются неизменными, скорее всего это связано с или поступлением, или 

приобретением, или созданием имущества за счет заемных средств, так как  краткосрочные 

обязательства возросли в 2,5 раза, в том числе кредиторская задолженность возросла в 3,7 

раза.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

Осуществляемое все новыми законодательными инициативами Правительства РФ 

разграничение полномочий между органами власти всех уровней обуславливает реальную 

потребность в финансовых ресурсах для оказания необходимого набора государственных 

услуг населению. 

Всего за период с 2003 и на первое полугодие 2014 года количество обязательных 

полномочий субъектов РФ по предметам совместного ведения, которые должны 
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осуществляться за счѐт собственных средств бюджетов субъектов, установленных 

Федеральным законом № 184-ФЗ, увеличилось более чем в два раза - с 41 до 86. 

Вследствие наделения органов местного самоуправления дополнительными 

полномочиями и недостаточностью располагаемыми ими финансовыми ресурсами не 

позволяет реализация этих полномочий на соответствующем уровне. Низкая доходная 

обеспеченность бюджетов муниципальных образований, обусловили актуальность 

выбранной темы. 

Федеральный закон от 18 октября 2007 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий" (с изменениями и дополнениями) предусматривает 

осуществление органами местного самоуправления ряда новых полномочий, в частности, 

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, расширении рынка 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия; организация библиотечного обслуживания 

населения и комплектование библиотечных фондов; сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия и другие. Так же субъектам Российской 

Федерации переданы полномочия по вопросам организации оздоровительной кампании 

детей, ранее осуществляемой за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации.   

 Начиная с 2010 года, предусмотрена отмена софинансирования из федерального 

бюджета части обязательств субъектов Российской Федерации как:  

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг;  

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (за 

исключением реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий);  

- выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования;  

- организация оздоровительных компаний детей;  

- обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой и 

многоквартирной застройки, а также строительство, модернизация, ремонт и содержание 

автодорог общего пользования, в том числе, в поселениях в рамках подпрограммы 

«Автомобильные дороги»).  

Ряд федеральных законов, формирующих рынок доступного жилья, с учетом 

внесенных в них изменений в 2005 г., также предусматривают закрепление за органами 

местного самоуправления новых полномочий и решение новых вопросов местного значения 

(Градостроительный кодекс, Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об общих 

принципах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и др.). 

В 2013 году 40 субъектов Российской Федерации увеличили количество  переданных 

на муниципальный уровень государственных полномочий 

Хотя в 2013 году  по сравнению с 2012 годом по Республике Дагестан произошло 

снижение количества  переданных на муниципальный уровень государственных полномочий 

с 16 до11.  При этом собственные доходы местных бюджетов, по Республике Дагестан 

которые являются средствами муниципальных образований для решения вопросов местного 

значения, увеличились в 2013 году по сравнению с 2012 годом на  22,4% (соответственно 

24 879,0; 20 320,2 млн. руб.).   

Реализация органами местного самоуправления новых полномочий влечет за собой 

увеличение расходных обязательств местных бюджетов.  

Согласно данным отчетности общий объем расходов местных бюджетов в 2013году 

составил 3 428,9 млрд. рублей, что на 8,3% больше, чем в 2012 году. Расходы на решение 

вопросов местного значения увеличились по сравнению с 2012 годом на 9,4% или 212,8млрд. 

рублей и составили 2 485,1 млрд. рублей.В целом по Российской Федерации данные расходы 
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составляют 72,5% в общей сумме расходов местных бюджетов. Расходы на осуществление 

государственных полномочий в 2013 году составили 16,5% от всех расходов. В целом по 

федеральным округам данная структура расходов сохраняется,за исключением  бюджетов 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа, где доля расходов на решение вопросов 

местного значения составляет 54,5%, на осуществление государственных полномочий – 37,0 

процентов. 

Так, превышение расходов над доходами по Российской Федерации   местных 

бюджетов составляет 42,2 млрд. рублей при запланированном дефиците 98,8 млрд. рублей 

(аналогичные показатели 2012года составляли 27,5 млрд. рублей и 93,3 млрд. рублей). [7] 

Поэтому необходимо обеспечить сбалансированность местных бюджетов за счет 

роста налогооблагаемой базы, увеличения числа местных налогов и повышения нормативов 

отчислений в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, а также налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, установленными федеральным 

законодательством, в соответствии с возрастающим объемом расходных обязательств му-

ниципальных образований. 

Это обусловлено, в первую очередь, тем, что из бюджетов муниципалитетов  

использовалось на финансирование пяти основных полномочий - по образованию, 

здравоохранению, управлению, культуре и жилищно-коммунальному хозяйству. 

По вышеназванным данным доля собственных доходов местных бюджетов 

(определенных в соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса РФ) возросла лишь в 40% 

муниципальных образований. В среднем по всем типам муниципальных образований 93% 

налоговых доходов составляют налоги, закрепленные за ними Бюджетным кодексом, и 

только 7% - за счет отчислений от налогов, закрепленных за субъектами Федерации (налоги 

на прибыль, на имущество организаций, акцизы). 

Поэтому, на наш взгляд, дальнейшие изменения в налоговом и бюджетном 

законодательстве должны быть направлены на обеспечение приоритетности формирования 

доходов региональных и местных бюджетов за счет тех доходных источников, в отношении 

которых региональные органы власти и органы местного самоуправления имеют 

необходимые и достаточные полномочия.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНО-НФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Земля является важнейшим природным ресурсом, используемый людьми для 

удовлетворения различных потребностей — ведения сельского хозяйства, размещения 

жилых и производственных объектов, приобретения доступа к другим природным объектам 

(недрам, лесам и т.д.). 

Важнейшей частью экономических преобразований стала земельная реформа, 

воплотившая идею приватизации земель, отказа от исключительной государственной 

собственности и перехода к множеству форм собственности. В России, как и во всем мире, 

земли служат неизменным источником удовлетворения жизненно важных потребностей. С 

развитием общества земля не только не потеряет своей значимости, но и будет приковывать 

к себе еще большее внимание, ибо причины и факторы, создающие условия деградации 

земель, сокращения пригодных для жизнедеятельности площадей, не исчезают и даже 

усиливаются. 

За период экономической трансформации общества полезные площади земель России 

сокращаются и под воздействием процессов их деградации. В целом динамика качественного 

состояния земель характеризуется усилением эрозийных процессов, снижением количества 

питательных веществ, сокращением запасов гумуса, засолением почв. 

Отсюда  возникает необходимость  обеспечить такой порядок, при котором 

хозяйственное использование земель, удовлетворение иных общественных интересов не 

будет приводить к потере полезных свойств земель, их деградации, сокращению площадей и, 

как следствие, вызывать опасные социальные и экономические последствия и угрозу 

устойчивому развитию общества. И это, вызывает необходимость совершенствования 

системы государственного управления земельными ресурсами и землепользованием, как на 

всей территории Российской Федерации, так и муниципальных образований Республики, 

включая не только сельскохозяйственные угодья, но и земли городов, промышленности, 

транспорта, лесного и водного фонда, оборонного назначения и др. Данная ситуация также 

связанно с растущим использованием сельскохозяйственных земель под участки для 

жилищного и промышленного строительства и для других неземледельческих целей. 

Поэтому рациональное землепользование в условиях рыночных отношений предполагает не 

только улучшение и сохранение продуктивных сельскохозяйственных угодий, но и вообще 

всех земельных ресурсов страны независимо от форм собственности и организации 

производства. 

В Послании Президента Федеральному Собранию говорится, что «… мы должны 

выйти на такие изменения в законодательстве и в государственном управлении, которые 

помогут переходу всей нашей экономики на инновационный характер развития. 

В целях обеспечения реализации государственной политики эффективного и 

рационального использования земельных ресурсов и иной недвижимости, а также 

управление ими в интересах укрепления национальной экономики и повышения 

благосостояния граждан была принята федеральная целевая программа "Создание 

автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 

государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)". В рамках этой 

программы выделена подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 
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годы)", Основная цель которой направлена на организацию в стране системы 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости. 

Роль автоматизированной информационной системы «Земельный кадастр» 

разработанная на базе системных решений GeoCad Systems   и потребность в его сведениях 

на разных уровнях определяют степень централизации. Эти сведения могут либо полностью 

подлежать централизации в масштабах государства без их модификации (для крупных 

государств до полной автоматизации ведения кадастра — неприемлемо); либо подлежать в 

ходе централизации обобщению и укрупнению; либо не централизоваться совсем, то есть 

применяться только в той местности, где они сформированы. 

Сутью  централизации земельно-кадастровой информации были и остаются сбор и 

накопление сведений о состоянии земли и обеспечение этой информацией людей, 

вовлеченных в земельные отношения. Учитывая, что земельные ресурсы подвержены 

разного рода изменениям, для информационного обеспечения субъектов земельных 

отношений необходима постоянно действующая система сбора информации о земле 

(начального накопления — основной кадастр) и ее обновления (текущий кадастр). Таким 

образом, земельный кадастр должен не только обеспечивать земельные отношения в 

информационном плане, но и фиксировать текущее состояние, то есть земельно-кадастровая 

система является информационно-регистрационной. 

Поэтому по мере развития земельно-рыночных отношений возникла потребность в 

информации о земельных ресурсах, об их состоянии. Это информация позволяет судить о 

самих экономический процессах. 

Для получения информации о протекающих процессах нужно их целенаправленно 

исследовать, а не ограничиваться информацией об их проявлениях, поступающей от 

земельно-кадастровой или других систем. 

Таким образом, необходимость функционирования земельно-информационной 

системы обусловлена объективной потребностью субъектов земельных отношений в 

информации.  Создание информационной системы как основы эффективного управления 

обусловлено особенностями земли, способного к плодородию, невоспроизводимого, 

неперемещаемого природного объекта, различные массивы которого отличаются друг от 

друга. 

Обеспечивая, главным образом, интересы экономической системы общества, 

важнейшей функцией которой является производство материальных благ, земельно-

кадастровая информация является в первую очередь экономической. Естественно, что 

имеющаяся в земельном кадастре информация может применяться не только для 

экономических целей, но собирается она исключительно для информационного обеспечения 

земельных отношений как разновидности производственных отношений, то есть для 

экономических целей. Кроме того об экономическом отношениях говорит то, что он: 

фактически является составной частью процесса производства обеспечивая его как на 

ресурс, аналогичный материальным, трудовым и денежным ресурсам. Информационное 

обеспечение исторически сложился и развивается во взаимодействии различных 

общественных групп по поводу владения, распоряжения и пользования землей, 

распределения и присвоения земельной ренты и, следовательно, отражает различные 

экономические интересы этих групп; учитывает землю не просто как физическое тело, а в 

первую очередь как главное средство производства в сельском хозяйстве и 

пространственный базис для градостроительства, то есть затрагивает специфическую сферу 

аграрных и градостроительных отношений; является информационной основой создания и 

функционирования экономического механизма в земельно-имущественном комплексе; 

является важным фактором интенсификации и экономической эффективности производства. 

Следовательно, земельно-кадастровая информация носит экономический характер. 

В качестве основных задач автоматизированной информационной системы 

земельного кадастра  можно выделить: 
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- обновление имеющихся данных и формирование новых слоев информации (о 

городских землях, рыночных операциях, налогообложении и т. п.); 

- модификацию системы показателей и кадастровой документации, исходя из 

произошедших за последние 10 лет изменений в сфере землепользования; 

- техническое перевооружение всех земельно-кадастровых процедур (обследование 

земель, первичный кадастровый учет, обработка данных в процессе генерализированного 

учета, хранение данных и обмен ими, как внутрисистемный, по вертикальным каналам связи, 

так и внесистемный). 

Реализация земельно-информационной системы позволить формировать единое 

информационное пространство, и которое обеспечит возможность реализации постоянно 

расширяемого комплекса информационно-аналитических задач в интересах управления 

территорией. 
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів є важливим фактором 

економічного зростання України, ефективне використання енергії вирішує ряд економічних, 

соціальних, політичних та екологічних проблем розвитку країни. Забезпечення 

енергоефективності економіки України має стати одним з найважливіших завдань 

економічної політики держави для досягнення енергетичної незалежності, екологічної 

безпеки та конкурентоспроможності держави в ринкових умовах. Проте цього неможливо 

досягнути без раціонально організованої системи фінансово-кредитних відносин через які 

буде створено сприятливий клімат для реалізації політики енергоефективності відповідно до 

інтересів всіх економічних суб‘єктів ринку.  

Головною проблемою забезпечення енергоефективності як окремого суб‘єкта, так і 

економіки в цілому є проблема браку інвестиційних ресурсів, зумовлена низькою 

привабливістю енергетичних проектів для інвесторів та кредиторів, нерозвиненістю 

альтернативних і вторинних джерел енергії, можливостей застосування різних форм та 

методів фінансування на яких базується ринкова економіка. Енергоефективність української 

економіки в цілому являється серйозним випробуванням можливостей вітчизняних 

підприємств пристосуватись до динамічних змін навколишнього середовища. Проблеми, що 

виникають з приводу фінансування, стійкості, кредитоспроможності вирішуються якщо їм 

вдається впорядкувати процес формування необхідних для основної діяльності ресурсів за 

рахунок фінансових джерел, використовуючи будь-які шляхи підвищення їх доступності. [1] 

Основою продуктивних відносин із зовнішнім економічним середовищем є налагоджений 

фінансово-кредитний механізм, який надасть можливість об‘єднання і взаємопроникнення 
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методів фінансування та кредитування, але й синергетичний ефект. Для визначення сутності 

фінансово-кредитного механізму забезпечення енергоефективності, дослідження діючих при 

цьому фінансових та кредитних важелів впливу на здійснення політики енергоефективності, 

форм і методів необхідно дослідити специфіку відображення цього процесу у комплексі двох 

складових - фінансовий та кредитний механізми, але як економічна категорія, кожен з них не 

має класичного вичерпного визначення, яке б чітко регламентувало об'єкт, суб'єкт, мету, 

предмет та метод впливу. 

Фінансово-кредитний механізм є ключовою категорією у забезпеченні підвищення 

енергоефективності економіки враховуючи особливості вітчизняної фінансової та кредитної 

системи. Українські вчений В.М. Опарін, Т.В. Майорова. вважають, що фінансово-кредитний 

механізм включає дві підсистеми (фінансово-кредитне забезпечення і фінансово-кредитне 

регулювання.) а також організаційні структури і важелі впливу. В.М. Опарін визначає 

фінансово-кредитний механізм – це процес стимулювання, регулювання та контролю 

фінансової діяльності на макро- та макрорівнях.[4]  Т.В. Майорова пропонує наступне 

визначення: фінансово-кредитний механізм – це процес взаємодії інструментів та важелів 

фінансової політики держави, направлених на формування, розподіл та використання 

фінансових ресурсів. [2, c.253] 

 Враховуючи приведені міркування можна стверджувати, що за економічною сутністю 

фінансово-кредитний механізм – це складний комплекс взаємопов‘язаних між собою 

економічних органів, інститутів, форм і методів господарювання, способів та форм за 

допомогою яких здійснюється узгоджений взаємозв‘язок суспільних, групових і приватних 

інтересів, забезпечується функціонування і розвиток економіки. 

 Слабкий розвиток фінансово-кредитного механізму забезпечення енергоефективності 

спричинений загальногосподарськими  (макроекономічними) та внутрішньогалузевими 

(мікроекономічними) факторами. Диспаритет цін на промислову продукцію, скорочення 

обсягів субсидіювання та кредитування, висока енергоємність, податковий пресинг, 

недостатність інвестицій, низька заробітна плата не дозволяють економічним суб‘єктам 

стабільно функціонувати та не дають можливості елементарної компенсації витрат і 

простого відтворення засобів виробництва. За період незалежності досягнуть межа розриву 

між енергоємністю ВВП України та країнами Європи, що викликає необхідність формування 

нового фінансово - кредитного механізму. Така ситуація обумовлена неефективним 

управлінням фінансами, нераціональною структурою основного капіталу (наявність 

застарілих машин і обладнання); занижена вартість основних фондів, неефективна 

амортизаційна політика; витратна витрачання ресурсів і невміння правильно визначити 

дійсну потребу в них; застарілі методи обчислення собівартості і прибутку, що не 

дозволяють визначити неприбуткові сегменти діяльності, що приводить до неефективності 

того або іншого виду діяльності; неефективна організація виробництва і системи оплати 

праці; відсутність чітко проробленої облікової політики та низький методичний і 

кваліфікаційний рівень фінансової роботи на підприємстві.[3] 

Виходячи з вищевказаного метою фінансово-кредитного механізму забезпечення 

енергоефективності є безперервне відтворення фінансово-кредитних ресурсів. Фінансово-

кредитний механізм в цьому аспекті розглядається як вбудований в процес відтворення 

сукупного суспільного продукту регулятор, який визначає напрями їх руху та пропорції 

розподілу та споживання. Він створює фінансову основу безперервності відтворення 

основних факторів виробництва. Роль держави у даному процесі має зводиться до активного 

регулювання, так як для підвищення енергоефективності наша країна використовує 

фінансову і технічну допомогу ЄС та різних міжнародних організацій і фондів, кредити 

зарубіжних банків, а також інвестиції. На наш погляд, іноземні інвестиції слід переважно 

залучати  тоді, коли інвестор їх супроводжує наданням новітньої техніки та передових 

технологій. У протилежному випадку, щоб, позбавитися залежності нашої економіки від 

іноземного капіталу, доцільно замість інвестицій залучати іноземні кредити.  
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За загальноприйнятим визначенням до структури фінансового механізму входять п'ять 

взаємозв'язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та 

інформаційне забезпечення.[4] 

Згідно з визначенням фінансово-кредитного механізму відома структура фінансового 

механізму доповнюється наступними елементами: фінансовими інструментами (прямими та 

похідними), методами фінансування та методами кредитування, як самостійний елемент 

виділяється ресурсне забезпечення. 

Фінансові та кредитні методи є засобами впливу фінансово-кредитних  відносин на 

соціально економічний розвиток держави та на галузі та сфери її економіки. До них 

відносять фінансове планування, ціноутворення, прогнозування, фінансування, страхування, 

фінансово-кредитне стимулювання, кредитування та фінансовий контроль. 

Фінансово-кредитні інструменти досить опосередковано включалися в структуру 

фінансово-кредитного механізму, коли б мали бути повноправним елементом фінансово 

кредитного механізму як засоби, які використовуються для виконання завдань, передбачених 

фінансово-кредитною політикою. Фінансово-кредитні інструменти перебувають у тісному 

зв‘язку між собою і кожен з низ виконує певну функцію. Важелі в свою чергу діють у межах 

відповідних інструментів. Проблема фінансового забезпечення підвищення 

енергоефективності економіки є особливо актуальною для України, оскільки дозволить 

подолати низку економічних та соціальних передумов стабільного розвитку, сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності та зміцненню позицій країни на міжнародній арені. 

Отже з одної сторони питання енергоефективності економіки є способом досягнення 

економічного зростання та впливає на ефективне функціонування усіх галузей, а з іншої 

забезпечення енергоефективності економіки не можливо без створення та функціонування 

ефективного та дієвого фінансово-кредитного механізму.  
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ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні для регіонів України однією з основних проблем, розв'язання яких визначає 

їх стабільний розвиток, є підвищення їх фінансової конкурентної спроможності, адже за 

тільки допомогою фінансів можна відчутно активізувати розвиток регіону та країни в 

цілому, оскільки між фінансами та регіональним розвитком існує прямий зв'язок: без 

достатніх фінансових джерел такий розвиток неможливий. Під фінансовою 

конкурентоспроможністю регіону ми розуміємо здатність усіх суб‘єктів регіональної 

системи ефективно формувати і використовувати фінансові ресурси на конкурентній основі з 

метою розширення та задіяння для прогресивного суспільного розвитку фінансового 

потенціалу (зокрема, бюджетного, податкового, банківсько-кредитного, страхового, 

http://cstei.lviv.ua/upload/pub/Energo/1259276269_27.pdf
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інвестиційного). 

Поширення в Україні зарубіжного досвіду державного управління територіальними 

господарськими комплексами, впровадження у ряді регіонів країни кластерних форм 

об'єднань підприємств з необхідністю потребує розробки відповідних фінансових 

інструментів з управління цими комплексами. В свою чергу, органи управління потребують 

розробки механізмів фінансування довгострокових стратегічних цілей, що ґрунтуються на 

методах фінансового аналізу і орієнтовані на постійні зміни у ринковому середовищі. 

На сьогодні структуру фінансових ресурсів регіону складають доходи недержавних і 

державних підприємств (організацій), доходи місцевих бюджетів, дотації, субсидії і субвенції, 

цільові фонди підприємств і місцевих бюджетів, позабюджетні, централізовані фонди 

регіонів, доходи домогосподарств тощо. За допомогою фінансів здійснюється організація 

раціонального і ефективного використання залучених ресурсів. Якщо ресурси не дають 

необхідної віддачі, це призводить до виникнення збитків і дестабілізує економічний та 

соціальний розвиток регіону. Тоді виникає необхідність проведення суттєвих змін як в 

структурі, так і способах використання наявних ресурсів. Отже, виникає потреба в розробці 

нормативно-правових стратегічних важелів управління фінансовими ресурсами на 

регіональному рівні, яка формалізується у розробці довгострокових стратегій/програм. 

Забезпечення фінансової конкурентоспроможності регіону є пріоритетним напрямком 

сьогоднішньої регіональної політики сталого розвитку, який потребує системного і 

комплексного вивчення виробничо-господарської та фінансової діяльності регіональних 

суб'єктів і передбачення ймовірності виникнення дестабілізуючих чинників, тобто 

діагностики, яка базується на використанні системи індикаторів виявлення диспропорцій. 

Одним з останніх важливих нормативно-правових актів, що продовжує курс 

державної влади на децентралізацію, є «Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні», затверджена Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України Уряду від 1 квітня 2014 р. № 333, у якій до основних сфер 

відповідальності на регіональному рівні віднесено такі завдання, як: планування 

регіонального розвитку, розвиток транспортної інфраструктури регіонального значення, 

утримання об'єктів спільної власності територіальних громад регіону, розвиток культури, 

спорту і туризму, спеціалізованої середньої освіти, спеціалізованої охорони здоров'я 

(третинний рівень). Передбачається докорінна перебудова системи місцевого 

самоврядування через те, що дотаційність 5419 бюджетів місцевого самоврядування сьогодні 

становить понад 70%, а 483 територіальні громади на 90% утримуються за рахунок коштів 

державного бюджету. 

Для вирішення завдання зміцнення фінансової конкурентоспроможності регіону 

важливий акцент має бути поставлений на розширенні та ефективному задіянні його 

фінансового потенціалу. На відміну від фінансових ресурсів, фінансовий потенціал є 

передумовою забезпечення позитивної динаміки розвитку регіональної системи за рахунок не 

лише наявних ресурсів, а й невикористаних можливостей. Отже, його основна відмінна риса 

полягає в переважному впливі внутрішніх і зовнішніх нереалізованих можливостей. 

Фінансовий потенціал відображає фінансову міць або здатність регіону (окремих його 

суб'єктів) брати участь у створенні матеріальних благ і наданні послуг. Вони 

характеризуються сукупністю тих засобів, джерел, запасів або фінансових можливостей, 

якими володіє регіон і які можуть бути використані для реалізації конкретних цілей і 

завдань. При цьому розвиток фінансового потенціалу регіону має здійснюватися за 

загальноприйнятими критеріями економічної доцільності й ефективності. Але фінансовий 

потенціал не можна розглядати як суму ресурсів, оскільки кінцевий результат залежить від 

сукупності взаємодіючих ресурсів та умов їх використання як синергетичний ефект діяльності 

всього територіально-виробничого комплексу. 

Склад фінансових ресурсів регіону, відповідно до чинного законодавства, 

представлено на рис.1. 
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Рис. 1. Структура регіональних фінансових ресурсів 

(Джерело: систематизовано автором) 

 

Кошти регіональних централізованих фондів перебувають у розпорядженні органів 

місцевої влади й місцевого самоврядування (місцеві бюджети). За рахунок зібраних до цих 

фондів коштів фінансуються місцеві видатки, здійснюється капітальне будівництво, 

інвестиційна та інноваційна діяльність, утримується соціально-культурна невиробнича сфера 

– освіта, наука, фізична культура та спорт, охорона здоров'я; утримуються органи державної 

влади, правоохоронні органи тощо. До державних фінансових ресурсів регіону належать 

кошти місцевого бюджету, відрахування з Державного бюджету, позабюджетні кошти, 

надходження від майнової і фінансової діяльності органів влади, цільові фонди, 

розпорядником яких є державні органи влади. До недержавних фінансових ресурсів регіону 

належать кошти підприємств і організацій, кошти населення, а також цільові кошти, 

розпорядником яких є громадянські організації, фізичні та юридичні особи. 

Наприклад, параметри проекту бюджету Дніпропетровської області на 2014 р. 

свідчать, що фінансування регіональних програм розвитку здійснюється за рахунок 

різноманітних послуг, пов‘язаних з економічною діяльністю. Тобто очевидно, що 

Дніпропетровська область має збалансований фінансовий потенціал, відтак, має високу 

фінансову конкурентоспроможність. 

Процеси зміцнення фінансового потенціалу регіону і примноження фінансових 

ресурсів значною мірою впливають на формування його основних конкурентних переваг. 

Як міра оцінки фінансових конкурентних переваг нами пропонується 

використовувати узгоджену систему показників, що дозволяє порівнювати різні індикатори з 

метою отримання інформації про глибину і характер процесів, що відбуваються на тій чи 

іншій території, які, власне і створюють, систему показників визначення фінансової 

конкурентоспроможності регіону: 

При розгляді основних нормативно-правових документів, які сьогодні обґрунтовують 

формування механізму фінансової конкурентоспроможності на регіональному рівні в Україні 

(починаючи з 1 січня 2014 року) встановлені суттєві відмінності у векторі формування 

конкурентних переваг регіонів та механізмах їх реалізації. 

Курс на євроінтеграцію обумовив деталізацію нормативних документів з урахування 

про європейських ініціатив у реалізації регіональних механізмів, зокрема, змінилися 

пріоритети регіонального розвитку, принципи розвитку та механізми його реалізації 

(особливо в зміцненні і розгалуженні джерел фінансового забезпечення). Як свідчать реалії 

сьогодення, прогресивні реформи щодо перегляду сфер відповідальності регіонів і органів 

місцевого самоврядування вже позначилося на укріпленні конкурентних позиції в ринкових 

умовах. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Однією з найважливіших передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної 

системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. 

Тому надзвичайно актуальними є проблеми пошуку форм і методів зміцнення фінансової 

незалежності органів місцевого самоврядування, необхідність вдосконалення організації 

бюджетного регулювання.    

Проблемам міжбюджетних трансфертів присвячені наукові праці відомих українських 

вчених: О.Д. Василика, В.М. Федосова, Опаріна В.М., О.П. Кириленко  та  багатьох інших.  

Міжбюджетні трансферти слід розглядати як важливий інструмент бюджетного 

регулювання, що безпосередньо впливає на забезпеченість громадян суспільними послугами 

та виконання важливих економічних і соціальних програм.Вони поділяються на чотири види: 

дотації вирівнювання; субвенції; кошти, що передаються до Державного бюджету України та 

місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; інші дотації. Сучасна ситуація у сфері 

фінансового забезпечення регіонального розвитку свідчить, що, незважаючи на дієві кроки, 

здійснені впродовж реформування бюджетної сфери, фінансова самостійність органів 

місцевого самоврядування значною мірою залишається декларативною..  Однією із 

вагомих проблем фінансового забезпечення регіонів є залежність місцевих бюджетів від 

загальнодержавних трансфертів. За  даними Державного казначейства України сума 

перерахованих коштів з Державного бюджету до місцевих бюджетів протягом 2010-2013 рр. 

збільшилася з 77,8 млрд. грн. до 115,8 млрд. грн., або на 48,8 % [1]. Міжбюджетні 

трансферти в доходах  місцевих бюджетів в цілому  по Україні становлять  більше  50%. 

Варто зазначити, що 2013 р. у шести із 27 регіонів частка трансфертів із державного 

бюджету в доходах місцевих бюджетів перевищила 70 %, у семи регіонах вона становила від 

60 до 70 %, у п‘яти – від 50 до 60 %, і лише в дев‘яти регіонах – менше 50 %. [2, с.7]. Така 

фінансова залежність від центру погіршила якість надання суспільних товарів і послуг на 

місцях, оскільки органи місцевого самоврядування відчували недостатність і несвоєчасність 

надходження грошових  коштів  із державного бюджету. 

Згідно даних Державного казначейства України, сума переданих коштів з місцевих 

бюджетів до Державного бюджету України протягом      2010-2013 рр. зменшилася з 6,6 

млрд. грн. міжбюджетних трансфертів до        1,6 млрд. грн., або в  4,1 рази.  

З наведених вище показників, можна зробити висновок, що з кожним роком сума 

коштів, що передаються з Державного бюджету до місцевих бюджетів значно збільшуються, 

а сума коштів, що передаються до Державного бюджету з місцевих, навпаки, зменшується 

(рис. 1). 

Аналіз сучасного стану бюджетного регулювання свідчить про  недосконалість 

організації вітчизняної системи міжбюджетних відносин, залишаючи низку проблем, 

головною з яких є значна залежність місцевих бюджетів від державного бюджету.  

З метою забезпечення дієвості  міжбюджетних трансфертів у системі бюджетного 

регулювання пропонуємо: 

 - застосувати прямі розрахунки за міжбюджетними трансфертами між державним 

бюджетом та бюджетами територіальних громад усіх рівнів; 

- зменшити дотаційність за умови збільшення власної дохідної бази місцевих 

бюджетів; 
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 Рис. 1. Динаміка зміни обсягу коштів, що передаються з Державного бюджету до 

місцевих і, навпаки, протягом 2010-2013 рр. 

 

- поступово перейти від  сучасної політики «вирівнювання», застосовуючи такі 

міжбюджетні трансферти, які б стимулювали інноваційно-інвестиційний розвиток усіх сфер 

національного господарства як у депресивних, так і в податкоспроможних регіонах. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХОВИХ РИНКІВ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки світу дедалі більшу роль відіграють страхові 

ринки, адже саме страховий захист забезпечує стабільний розвиток держави, допомагає 

підтримувати належний рівень життя суспільства та зменшувати вплив на бюджети країн. 

Крім того, надійний і розвинений страховий сектор відіграє надзвичайно важливу роль у 

стабілізації економіки країни. 

Страховий ринок – особлива сфера грошових відносин, де об‘єктом купівлі-продажу 

виступає специфічна послуга – страховий захист, формується пропозиція і попит на неї. 

Учасниками страхового ринку є страхувальники, застраховані, вигодонабувачі, страховики, 

перестраховики, товариства взаємного страхування, страхові та перестрахові брокери, 

страхові агенти, актуарії, аварійні комісари, а також професійні об‘єднання страховиків, 

страхових посередників та інших учасників страхового ринку. 

Страховий ринок кожної країни має свої особливості, які формувалися впродовж 

десятиліть в залежності від стану економіки держави, а також вибраного нею шляху 

розвитку. Основні характерні особливості страхового ринку розвинутих країн наведені в 

таблиці 1. 

 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index
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Таблиця 1. - Основні характерні особливості страхового ринку країн 

Країна Особливості страхового ринку 

1 2 

Японія    Страховий ринок Японії почав формуватися в кінці                19 століття. 

До 70-х років цього століття діяльність страхових компаній була 

орієнтована в основному на внутрішню економіку, а на міжнародній 

арені зводилася головним чином до сприяння просуванню продукції 

японських компаній на світовому ринку. 

Страхові компанії Японії спеціалізуються на страхуванні життя, 

незважаючи на те, що таких компаній в цілому по країні в два рази 

менше в порівнянні зі страховими компаніями, що спеціалізуються на 

інших видах страхування. Страхові компанії Японії вкладають свої 

гроші в синдикати з надання кредитів і розміщенню облігаційних позик 

іноземними приватними і державними позичальниками, а так само 

підтримують тісні зв'язки з промислово-торговельними, фінансовими 

компаніями, які проявляються у володінні. акціями, у груповому 

страхуванні робітників і службовців, управління пенсійними фондами, 

кредитуванні володінні облігаціями 

Польща  Сучасним етапом розвитку стало прийняття Сеймом нового Закону «Про 

страхування» в 1990 році. Для узгодження його положень з діючими в 

Європейському союзі у жовтні 1995 року до нього були прийняті 

відповідні зміни та правлення. Страхові товариства в обов‘язковому 

порядку повинні розділяти послуги по страхуванню життя та інших 

видах страхування. 

Обов‘язкове страхування в Польщі включає такі види: страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів, страхування 

сільськогосподарських будівель ввід пожежі та інших стихійних лих, 

страхування цивільної від повільності працівників села в сільському 

виробництві. Всі інші види страхування є добровільними.  

На страховому ринку Польщі діє 68 страхових компаній і 15 відділень 

компаній Європейського Союзу. Найбільшою страховою компанією 

Польщі, яка з´явилася на ринку однією з перших, є Група PZU. Вагоме 

місце займає і страхова група WARTA. 

Німеччина  Страховий ринок являється одним з найбільших у світі і входить у 

трійку найбільших національних ринків Європи. Діяльність ринку 

регулюється законом про державний страховий нагляд 1989 року. Ринок 

поділяється між системою державного соціального забезпечення і 

приватним сектором страхових послу. Великий промисловий капітал 

тісно взаємодіє із страховим бізнесом. Досить поширена взаємна участь 

у капіталі і  правлінні. Конкуренція існує в основному на рівні збутових 

мереж. 

Страхові послуги традиційні. Досить важливе місце займає обов‘язкове 

страхування, яке поділяється на такі види: страхування роботодавців за 

шкоду найманим працівникам унаслідок шкідливих умов праці або 

виробничих травм, страхування цивільної відповідальності власників 

автотранспортних засобів,  страхування цивільної відповідальності 

авіаційних перевізників та диспетчерів руху повітряних суден, 

страхування відповідальності бухгалтерів тощо. 

Присутня також галузь перестрахування, Кельнське та Мюнхенське 

перестрахувальні товариства є найбільшими в цій галузі. Основним 

джерелом залучення клієнтів є робота незалежних страхових брокерів. 
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Продовження таблиці 1 

1 2 

 Усі діючі в Німеччині національні й іноземні страхові компанії 

підлягають обов'язковому державному нагляду з боку Федерального 

відомства нагляду за діяльністю страхових компаній. Відсутній 

спеціальний централізований фонд для відшкодування збитків 

страхувальників через непередбачуване банкрутство страховиків. 

Іноземним страховим компаніям належить 13% страхового ринку, для 

здійснення  операції прямого страхування в Німеччині вони проходять 

процедуру ліцензування. Доходи від страхової діяльності є об'єктом 

оподаткування. 

Велика Британія  Формування страхового ринку розпочалося у 17 ст., створенням першої у 

світі страхової компанія по страхуванню вогневих ризиків 1666 р. 

Страхової діяльності керується Законом про страхові компанії 1982 року з 

урахуванням змін і доповнень. 

Страховий ринок розділився на дві самостійні частини: Лондонський та 

ін. Зарекомендувавши себе як високорозвинена і високопрофесійна 

страхова корпорація «Ллойд», корпорація створила авторитет для 

Лондонського міжнародного страхового ринку, який на сьогодні є 

найбільшим у світі. 

Виділяють такі види страхування, як морське, майнове, авіаційне, 

автомобільне, короткострокове страхування життя. 

На страховому ринку присутні страхові посередники – брокерські фірми, 

вони укладають близько 50% всіх договорів страхування. Особисте 

страхування здійснюється спеціалізованими страховими компаніями, 

пенсійними фондами. Надзвичайно розвинуте страхування 

відповідальності.  

Страховики не мають права займатися яким-небудь іншим видом бізнесу, 

окрім страхування. Базова структура Лондонського міжнародного 

страхового ринку – корпорація «Ллойд» представлена 400 страховими 

синдикатами, що поєднують фізичних осіб – андеррайтерів, які 

безпосередньо здійснюють страховий бізнес корпорації. 

 

Отже, вивчаючи та аналізуючи особливостей страхових ринків розвинених країн 

світу, передусім, таких як Німеччина, Велика Британія, Японія, Польща, можна 

стверджувати, що вони вже пройшли етап створення та розвитку. За останні роки вони лише 

удосконалювали свою системи страхування, щоб відповідати вимогам сучасності. 
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преподаватель кафедры экономики и управления 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Использование векселя как универсального инструмента расчетно-кредитных 

отношений получило распространение во многих государствах мира во внутреннем торговом 

обороте и при осуществлении международных экономических связей. 

Вексель – первая форма ценной бумаги в хозяйственной жизни. Издавна вексель 

применялся как удобное средство оформления расчетных отношений, как средство платежа, 

средство получения кредита, предоставляемого продавцами покупателям в товарной форме в 
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виде отсрочки уплаты денег за проданные товары. Вексель является действенным рыночным 

инструментом, обеспечивающим исполнение обязательств и возврат долгов. Посредством 

векселя, как расчетно-кредитного инструмента можно гасить взаимные долги по цепочке 

дебиторов и кредиторов, спасать оборотные средства, обеспечивать целевое использование 

кредита и т.д. 

В настоящее время вексельный рынок Республики Беларусь находиться в состоянии 

«штиля». За период с 01.01.2014 по 31.10.2014 в Республиканское унитарное предприятие 

«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – РУП «РЦДЦБ») 

предоставлены документы о выдаче 1 и оплате (погашении) 31 простого векселя. Общая 

сумма выданных векселей за рассматриваемый период составляет 1957,2 млн. белорусских 

рублей. Общая сумма погашенных векселей составляет 871,7 млн. белорусских рублей [1]. 

Наблюдаемый в настоящее время «штиль» в обращении векселей на территории 

Республики Беларусь вызван во многом положениями Указа Президента Республики 

Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 278 «О совершенствовании регулирования вексельного 

обращения в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями; далее — Указ № 278), 

который ввел целый ряд ограничений и запретов. Рассмотрим их подробнее. 

В соответствии с вышеуказанным правовым актом, из числа лиц, способных 

обязываться по векселю и (или) оплачивать вексель на территории Республики Беларусь, 

исключеныфизические лица (включая ИП), а также организации, финансируемые из 

бюджета. Они могут быть только конечными векселедержателями (т.е. не имея права 

индоссировать вексель далее). Банки имеют право обязываться по векселям только при 

условии включения их в Перечень банков Республики Беларусь, имеющих право 

обязываться по векселю, утвержденный постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 19 октября 2006 г.№ 155 «Об утверждении Перечня банков 

Республики Беларусь, имеющих право обязываться по векселю», включающий 24 банка. 

Одним из ограничений является установление норматива вексельных обязательств (по 

выданным, индоссированным, авалированным, акцептованным векселям), составляющий 

для: банков — 50 % собственного капитала; иных юридических лиц — стоимость чистых 

активов за минусом стоимости имущества, на которое наложен арест. 

Кроме того, подпунктом 1.2 пункта 1 Указа № 278 запрещено принимать вексельные 

обязательства, не имеющие обеспечения в виде денежных средств и иного 

имущества.Следовательно, фактически введен своеобразный норматив вексельной 

ликвидности (отношение денежных средств и иного имущества к сумме вексельных 

обязательств), который не может быть меньше 1. Причем из числителя такой дроби 

вычитается стоимость имущества, право на отчуждение которого ограничено 

законодательством, судом, собственником или договором. 

Кроме того в соответствии с главой 25 Особенной части Налогового кодекса 

Республики Беларусь (далее — НК) введен гербовый сбор, с обычной ставкой 0,1% от 

вексельной суммы и повышенной — 15% — при совершении вексельных операций с 

нерезидентами, и даже 25% — при непредставлении информации в РУП «Республиканский 

центральный депозитарий ценных бумаг». Уплата гербового сбора производится в срок не 

позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи, авалирования или предъявления к 

оплате, передачи и получения простых и переводных векселей, их копий и экземпляров 

переводных векселей (п. 2 ст. 239 НК). Налоговое законодательство также содержит и ряд 

других контрпреференций по отношению к расчетам векселями.  

Таким образом, несмотря на незначительное количество прямых запретов, операции с 

векселями на сегодняшний день в Республике Беларусь связаны со значительными 

трансакционными издержками (гербовый сбор, регистрация). Кроме того, требования к 

финансовому состоянию организаций «отсекают» основных вексельных клиентов (те 

организации, у которых наблюдается дефицит собственных оборотных средств), а 

ограничения, накладываемые на банки, сокращают спектр возможных финансовых операций 

для клиентуры. Вместе с тем в те периоды, когда, например, возникают трудности с 
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приобретением валюты, платежеспособностью контрагента-нерезидента (мировой 

финансовый кризис бьет не только по нашей стране), образуется разница между 

официальным и рыночным курсами и т.п., вексельные расчеты могут быть экономически 

оправданы.  

К контексте рассмотренных проблем правовое регулирование вексельных отношений 

в Республике Беларусь, на наш взгляд, требует совершенствования. Несмотря на последние 

изменения и дополнения действующего законодательства Республики Беларусь в сфере 

вексельного обращения, все же следуетотметить архаичность ст. 79 Закона Республики 

Беларусь «Об обращении переводных и простых векселей» от 13.12.1999 г. № 341-З  (с 

изменениями и дополнениями в Законе Республики Беларусь от 22 декабря 2011 г. № 328-З), 

утверждающей, чтовексель должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе). 

Анализ действующего законодательства и существующей практики обращения денежных 

средств и ценных бумаг свидетельствует о перспективности применения электронного 

(«бездокументарного») векселя. 

Принятие Закона Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи» [2] послужит толчком к развитию нового периода в современной 

истории векселя – периода электронного вексельного обращения. Электронная форма 

вексельных расчетов позволит в значительной степени сократить затраты времени на обмен 

документами, обеспечит постоянный контроль за оборотом векселя на всех этапах его 

движения, а также даст возможность минимизировать элементы криминализации вексельных 

расчетов. Равенство юридического содержания электронного и составленного на бумаге 

векселей позволит осуществлять юридически значимые действия, связанные с оборотом 

векселя, так же, как и при традиционном «бумажном» обращении, с поправкой на специфику 

электронного документа. 

Возможен переход от одной формы выражения векселя к другой, предполагающий 

трансформацию как «бумажного» векселя в электронный, так и наоборот. При этом переход 

не может порождать каких-либо вексельно-правовых последствий, то есть отношения, 

связанные с трансформацией векселя, должны регулироваться общегражданским, 

административным и иным законодательством. 

Представляется, что обеспечение «бездокументарного» вексельного оборота могут 

осуществлять как депозитарии, так и операторы электронного вексельного обращения, 

причем объем их полномочий в рассматриваемойсфере общественных отношений является 

тождественным. Современные условия определяют необходимость тесного сотрудничества 

операторов электронного вексельного обращения с органами нотариата, что позволит быстро 

и качественно осуществлять требуемые для вексельного обращения действия.  

Таким образом, представляется, что принятие Закона Республики Беларусь «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» послужит толчком к развитию 

нового этапа в современной истории векселя – этапа электронного вексельного обращения, 

который будет характеризоваться активным использованием электронных вексельных 

расчетов в хозяйственном обороте. 
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БЮДЖЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

На етапі відновлення економічної динаміки та розвитку ринкових відносин в Україні 

рівень фінансового забезпечення інноваційного процесу та його дієве державне регулювання 

стають визначальними факторами в економічному розвитку, що суттєво визначає її 

конкурентоспроможність на міжнародних ринках. У зв‘язку з цим пріоритети бюджетної 

політики у напрямі інноваційного розвитку мають бути зорієнтовані на структурну 

перебудову та модернізацію економіки країни, впровадження сучасних технологій, розвиток 

науково-технічного та людського потенціалу, які є стратегічно важливими для ефективного 

функціонування усіх сфер суспільства, що зумовило актуальність обраної теми дослідження. 

Упродовж останніх двох десятиліть для України залишається актуальним питання 

структурної трансформації національної економіки країни відповідно до сучасних вимог 

постіндустріального суспільства та економічного розвитку інноваційного типу. Подальший 

розвиток країни значною мірою залежить від можливості формувати та реалізовувати 

інноваційний потенціал, що нагромадився в регіонах країни. Водночас формування й 

реалізація інноваційного потенціалу потребує значних фінансових ресурсів, а отже, 

використання різноманітних фінансових інструментів.  

Інноваційна діяльність потребує значного фінансування та водночас є досить 

ризикованою, отже потребує державного регулювання. 

Бюджет завжди був і залишається важливим інструментом макроекономічного 

регулювання, який має вплив на розвиток економіки та соціальної сфери і навпаки. В умовах 

ринкових відносин державний бюджет через політику доходів і видатків стає важливим 

інструментом стимулювання ділової активності і регулювання структури економіки для 

досягнення соціально-економічних параметрів, передбачених довгостроковими 

загальнонаціональними цілями 

Система стимулів пожвавлення інноваційної активності повинна спиратися на 

науково обґрунтовану систему пріоритетів інноваційного розвитку. Визначені пріоритети 

інноваційної діяльності з точки зору державного стимулювання не враховують всіх 

передових галузей світової науки та техніки й водночас охоплюють значний перелік 

напрямів, які фінансово не забезпечені з огляду на сьогоденні обмежені кошти бюджету. З 

огляду на те, що масштабна інвестиційна політика, що охоплювала б усі сфери інноваційної 

діяльності, є неможливою, інвестування інноваційного процесу повинно базуватися на 

окреслених загальнонаціональних і галузевих пріоритетах і визначати точки інноваційного 

прориву. Стимулювання інноваційного розвитку в цих точках повинно бути організовано 

таким чином, щоб забезпечити поступове перенесення накопичених у них інноваційних 

хвиль на інші регіони та галузі національної економіки. 

Система пріоритетів державної підтримки інноваційної діяльності має носити 

адаптивний характер, тобто методи державної підтримки залежно від окремих напрямів 

мають змінюватися: пріоритети за стадіями інноваційного процесу; пріоритети за напрямами 

досліджень; пріоритети за суб‘єктним складом учасників інноваційного процесу; галузеві 

пріоритети інноваційного розвитку; регіональні пріоритети інноваційного розвитку.  

Пріоритети бюджетної політики передовсім відображаються у структурі видатків 

бюджету. Усі статті видатків зведеного бюджету зросли за період, що аналізується, в кілька 

разів. Найбільші темпи зростання мають житлово-комунальне господарство та духовний і 

фізичний розвиток, хоча їх частка у структурі видатків залишається стабільно низькою 

(менше 1% і 2% у 2012 р. відповідно). Також традиційно низькими (менше 1%) є витрати на 
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охорону навколишнього середовища, що не дозволяє реалізувати повною мірою заходи 

екологічної політики держави. Ще одним негативним проявом недосконалої політику у сфері 

видатків зведеного бюджету є поступове зменшення частки витрат на розвиток людського 

потенціалу, зокрема охорону здоров‘я (до 3%). 

У 2012 р. абсолютний розмір бюджетних видатків на науку підвищився з 3,9 млрд. 

грн. в 2011 р. до 4,7 млрд. грн. у 2012 р., або на 22%. За рахунок державних коштів 

фінансується до 2% інноваційних проектів в економіці. Враховуючи всі джерела 

фінансування, показник наукомісткості ВВП зріс в 2012 р. до 0,75%, але все ще залишається 

вкрай низьким, що свідчить про збереження негативних тенденцій у науково-технічній та 

інноваційній сфері України. Отже існує загроза подальшої втрати країною інноваційного 

потенціалу. 

Для створення й втілення моделі інноваційного розвитку в Україні необхідна активна 

участь держави у проведенні комплексу інституційних, правових і економічних заходів щодо 

технологічних змін та ефективних механізмів з їхнього впровадження. 

Державна політика України у стимулюванні інновацій ґрунтується на визнанні 

пріоритетності науково-технічного та інноваційного розвитку економіки. Згідно з Законом 

України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (2012 р.), 

майнові права на розроблені за кошти державного бюджету технології передаються 

організаторам-розробникам для подальшої комерціалізації, а отримані ними кошти можуть 

використовуватися на розвиток інноваційної діяльності. У перспективі має розширятися 

система грантового фінансування науки в університетах. 

Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 

визначено стратегічні напрями на 2011-2021 рр., зокрема: 

- освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження 

енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії; 

- освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, 

ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки; 

- освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з‘єднання, 

створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; 

- технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 

- упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного 

обслуговування, лікування, фармацевтики; 

- широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони 

навколишнього природного середовища; 

- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки. 

Серед галузей національної економіки, які мають забезпечити інноваційний прорив та 

стати провідними у структурі валового виробництва продукції, а отже, набути пріоритету, 

насамперед є такі:  

 високотехнологічні: мікробіологічна промисловість та виробництво медичної 

техніки, частка яких нині не перевищує 1% у структурі національної економіки; 

  середньо- та високотехнологічні: електротехнічна промисловість, верстатобудівна 

й інструментальна промисловість, приладобудування, виробництво побутових 

приладів і машин, авіаційна та космічна промисловість, хіміко-фармацевтична й 

поліграфічна промисловість, частка яких у структурі національної економіки 

становить лише 5%. 

Попри те, що Україна не втратила статусу однієї з провідних держав світу у низці 

пріоритетних високотехнологічних сфер діяльності, зокрема, авіаційно-космічних 

технологій, біотехнологій, електрозварювання, енергозбереження, створення нових 

інноваційних матеріалів та їх застосування, частка таких галузей надзвичайно мала у 

загальній структурі економіки, тому  вони повинні отримати істотний імпульс для 

становлення їх як провідних експортовиробничих. 
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На сьогодні бюджет не виконує активну роль у регулюванні інноваційного розвитку 

внаслідок затягування кризових явищ в економіці. Зважаючи на те, що державної підтримки 

потребують пріоритетні довгострокові національні проекти, джерелами їх фінансування 

мають стати не лише державні кошти, а й приватні інвестиції. Тобто слід активізувати 

застосування відомого у світі механізму – державно-приватного партнерства, яке сприяє 

консолідації зусиль держави, бізнесу й суспільства у реалізації пріоритетних інноваційних 

проектів. Стимулювання суб‘єктів господарювання, як необхідна умова реалізації моделі 

інноваційного розвитку економіки, має здійснюватися за допомогою розширення 

інструментального характеру бюджетно-податкової політики, зокрема, шляхом використання 

напрацьованих світовою практикою ефективних стимулюючих механізмів 
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СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

Секьюритизация – это замена нерыночных займов или потоков наличности на ценные 

бумаги, свободно обращающиеся на рынках капиталов. Этого можно достичь путем 

выделения определенного вида дебиторской задолженности и оформления этой 

задолженности таким образом, чтобы покупатели ценных бумаг могли обеспечить возврат 

своих вложений на основании этих конкретных обязательств. Виды задолженности могут 

быть практически любыми[1,с.48].  

Наиболее крупная группа-это ипотечные и потребительские кредиты. Но это могут 

быть корпоративные и лизинговые кредиты, будущее платежи по кредитным картам и т.д. 

Некрупные по размеру активы должны быть однородными для объединения их в пул. Могут 

секьюритизироваться и будущие поступления – например, телекоммуникационные компании 

могут секьюритизировать будущие роуминговые платежи, банки – будущие поступления по 

расчетам с кредитными картами. Секьюритизация представляет собой процесс, при котором 

некоторые виды активов объединяются в пул, с тем чтобы их можно было переоформить в 

виде процентных ценных бумаг. Выплаты процентов по активам и их основной суммы 

передаются покупателям ценных бумаг. Растущее число финансовых организаций применяет 

секьюритизацию для передачи кредитного риска по активам, которые они первоначально 

создают, со своих балансов на балансы других финансовых организаций, таких как банки, 

страховые компании и хеджевые фонды. Они делают это по различным причинам.  

Часто благодаря секьюритизации мобилизация средств обходится дешевле и быстрее 

для стран с развивающимися финансовыми рынками. Это благотворно влияет на 

кредитование частного сектора и предпринимательства, создавая ускоренный рост в 

экономике. Также секьюритизация финансовых обязательств снижает концентрацию рисков 

в системообразующих отраслях, использующих значительное число принятых обязательств.  

Механизм секьюритизации можно описать следующим образом. Желающая привлечь 

финансирование при помощи секьюритизации фирма, называемая обыкновенно 

оригинатором, обособляет определенные активы от связанных с ней рисков и создает из них 

обособленный фонд. Активы (как правило, это дебиторская задолженность) передаются 

вновь создаваемому лицу, обозначаемому как (компания/лицо со специальной целью), 

которое структурируется таким образом, чтобы минимизировать вероятность банкротства. 

Эта компания эмитирует ценные бумаги, обеспеченные требованиями по дебиторской 

задолженности передавая вырученные средства оригинатору.  

В первую очередь, секьюритизация может быть интересна коммерческим банкам, 

имеющим значительные портфели однородных кредитов, а также лизинговым компаниям, 
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фондам недвижимости и девелоперским компаниям [1,с.49]. Секьюритизация обеспечивает 

привлечение финансирования на срок, более длительный по сравнению с обычным 

кредитованием, создает для банков условия, достаточные для удовлетворения требований к 

достаточности собственного капитала.  

Секьюритизация финансовых активов обеспечивает следующие выгоды: 

Диверсификация источников финансирования. Секьюритизация позволяет оригинатору 

диверсифицировать источники финансирования, не ограничиваясь банками, и получить 

доступ к рынкам капитала напрямую без необходимости выпуска собственных ценных 

бумаг. Средневзвешенные затраты на секьюритизацию могут быть ниже, чем текущие 

затраты на привлечение финансирования через банки или на другие виды заимствований. 

Привлекательная стоимость финансовых ресурсов является основным конкурентным 

преимуществом данного источника финансирования. [3,с.39].  

Секьюритизация также позволяет постоянно наращивать объемы кредитной и 

инвестиционной деятельности. Средства, получаемые компанией при секьюритизации, могут 

быть размешены в иные активы, способствуя заключению новых контрактов и получения 

дополнительных доходов. Ускорение оборачиваемости капитала будет способствовать 

оптимизации денежных потоков компании. В результате компания будет демонстрировать 

темпы роста, что представляет собой еще одно преимущество секьюритизации. Умеренный 

рост компании может укрепить ее позиции на рынке, тем самым привлекая новых 

инвесторов [2,с.23].  

Секьюритизация позиционируется как инновационные финансы и доказывает, что в 

21 веке товары теряют свою значимость как фондообразующие средства. Секьюритизация 

доказывает, что для получения доходов можно использовать метод продажи, переноса своих 

рисков и сверх эксплуатации своей дебиторской задолженности.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ МАКРОФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 

Макрофінансове планування, центральною частиною якого є бюджетне планування, 

більшою мірою застосовує фінансові інструменти управлінської та інституційної 

інфраструктури [1, с. 63]. Макрофінансове планування – частина механізму 

макрофінансового регулювання, одночасно виконує завдання фінансового забезпечення 

державного сектору. При здійсненні макрофінансового планування основна увага суб‘єктів 

планування та громадськості зосереджується на функції фінансового забезпечення, тоді як на 

сьогодні функція регулювання, в умовах додаткових ризиків у вигляді непередбачуваних 

чинників впливу, є навіть більш важливою. 

Як діяльність, макрофінансове планування виступає методом реалізації державної 

фінансової політики, і є частиною державного планування. Роль директивного державного 
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планування в умовах політичної та економічної кризи значно зростає, оскільки необхідно 

передбачати і враховувати нові чинники впливу на реалізацію державної фінансової 

політики, для чого уряду потрібно здійснювати в тому числі і на непопулярні кроки: вводити 

нові податки і збори, підвищувати тарифи за державні послуги тощо. 

Метою державної фінансової політики сучасної України є не тільки  підвищення рівня 

суспільного добробуту шляхом оптимального розподілу ВВП між галузями національної 

економіки, соціальними групами населення та окремими територіями [2, c. 84]., а і 

уникнення впливу негативних геополітичних тенденцій на фінансові відносини, 

передбачення та нівелювання суб‘єктивних чинників їх дестабілізації. Основними 

завданнями державної фінансової політики стають передбачення негативних наслідків як 

звичних, так і нових інструментів її реалізації, нівелювання негативних тенденцій і 

посилення позитивних, використовуючи ефект синергії. 

Особливої ролі в умовах нестабільності набуває повнота та правильність інформації 

для планування. Вимоги до інформації при макрофінансовому плануванні в Україні такі: 

об‘єктивність, співставність, повнота. Особливо важливою є умова однозначного розрахунку 

ключових показників, наприклад, дефіциту бюджету, ВВП, сальдо платіжного балансу. 

Плани базуються на прогнозах та системі цілей держави, що втілені в стратегії. 

Макрофінансове планування повинне починатися із точного та об‘єктивного розрахунку 

доходів, з врахуванням можливостей їх отримати у майбутні періоди. Доходи є вихідною 

точкою плану, і тільки після визначення фінансової спроможності можна планувати витрати, 

у межах майбутніх надходжень. В Україні навпаки, через невиправдані витрати останнім 

часом спостерігається прихований дефіцит, який можна побачити офіційно, зокрема, на 

прикладі НАК «Нафтогаз України». Отже, всім суб‘єктам макрофінансового планування слід 

використовувати єдину методику розрахунку і систематизації інформації, не намагаючись 

приховати або викривити показники планів заради політичних дивідендів. 

Цілі, які враховуються у макрофінансових планах, повинні складати єдину систему і 

обов‘язково бути взаємодоповнюючими, наскільки це можливо. Згідно із законом "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

щодо пасивних доходів" № 4101а  від 4 липня 2014 року, було прийнято рішення про 

застосування податку з доходів фізичних осіб на нараховані відсотки за вкладами за єдиною 

ставкою 15% для всіх вкладників. При цьому, пільг по податку не передбачено. Яскравий 

приклад не взаємодоповнюючих цілей: введення вищезгаданого податку на відсотки за 

депозитами  фізичних осіб і, в той же час, перехід до гнучкого валютного курсу та 

спричинена ним валютна паніка.  

Синергія цих двох заходів мала протилежний ефект до поставлених цілей: замість 

збільшення доходів до бюджету та пожвавлення економіки – валютна паніка серед населення 

і відтік депозитів з банків. Додатковою умовою для паніки стала також відсутність вагомих 

результатів діяльності керівників держави. Внаслідок цього, банківська система опинилася 

під загрозою. Загроза колапсу банківської системи викликала потребу у додатковому 

рефінансуванні банків НБУ, що означає, по суті, приховану емісію на тлі постійного падіння 

ВВП. Такий шлях у недалекому майбутньому може викликати знецінення національної 

грошової одиниці через невиправдане збільшення нічим не підкріпленої грошової маси в 

обігу, адже рефінансування спрямовується виключно на видатки проїдання. Уряд 

недостатньо стимулює розвиток власного виробництва в Україні.  

Схожа ситуація відбувалася в 1992-1994 рр. Такий замкнутий цикл викликає 

подальші, уже вимушені кроки для утримання фінансової сфери країни від повного краху. 

Приклад неправильно скоординованих цілей, які не створили очікувану систему, показує 

всю важливість не просто поточного збалансування макрофінансових планів (в т.ч. 

бюджету), а і стратегічну перспективу їх виконання у створених критичних умовах. 

Отже, макрофінансове планування є найважливішим інструментом, за допомогою 

якого країну можна або вивести з кризи, або загнати у прірву зубожіння, коли національна 
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валюта перетвориться на «купони» та папірці. Все буде залежати від професійності і 

добросовісності суб‘єктів планування. 
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ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ КАРТКОВИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

 

Загальновідомо, що платіжна система відіграє значну роль в фінансово-кредитній 

системі будь-якої держави. Так, значну актуальність здобуло питання функціонування тих чи 

інших платіжних систем, тому доцільно приділити увагу розвитку ринку платіжних карток в 

Україні.  

Не секрет, що саме банківський бум, який розпочався в 2005 році, і зростання доходів 

населення стимулювали більшість українських банків пропонувати платіжні картки. У 2006-

2008 роках банки все більше пропонували картки в рамках проектів по виплаті заробітної 

плати та соціальної допомоги, а також запроваджували маркетингові проекти поширення 

платіжних карток (рис. 1.1.) [2]. 

Як видно з рис. 1.1., у кінці 2001 року менше 10% дорослого населення України мало 

доступ до платіжних карток в той час як в 2008 і 2009 роках число власників карток 

перевищило кількість дорослого населення. Таким чином, більшість українців має принаймні 

одну платіжну картку, тоді як деякі з них мають кілька карток, випущених різними банками. 

У 2011 році кількість власників карток дещо знизилась, оскільки строк дії карток, що були 

видані до кризи, минув. В цілому, за 2001-2013 роки, кількість комерційних банків, які є 

учасниками системи платіжних карток зросло більш, ніж у два рази, а кількість держателів 

карток збільшилась десятикратно з 3,2 млн. в 2001 році до 34 млн. в кінці 2013 року[3]..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Кількість держателів платіжних карток в Україні (млн. осіб) 

 

Відносно кількості платіжних карток на особу населення в 2013 році в Україні 

розповсюдження платіжних карток є меншим, ніж в розвинених країнах.  

Однак за цим показником Україна попереду ряду країн, що розвиваються і є близькою 

до рівня Італії. (див. рис. 1.2). Це означає, що розповсюдження платіжних карток є значним, 
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але водночас є потенціал для подальшого збільшення кількості платіжних карток в обігу, а 

також до збільшення конкуренції.  

 
Рис. 1.2. Кількість  платіжних карток на 1 особу населення в 2013 р. 

 

Ще однією особливістю українського ринку платіжних карток є відносно невелике, 

але швидко зростаюче поширення кредитних карток і переважання карток із магнітною 

смугою. Станом на 01.10.14 р. на кредитні картки припадає лише 23,6% від загальної 

кількості виданих платіжних карток, що значно менше, ніж у більшості країн-членів 

Комітету з платіжних систем. (табл. 1) 

 

ТАБЛИЦЯ 1 - Види платіжних карток, емітованих українськими банками 

Дані за станом 

на: 

Платіжні картки (тис. шт.)* 

Усього 

За платіжною схемою За типами держателів 

з дебето-вою 

функцією 

з кредит-ною 

функцією 

корпора-

тивні 
особисті 

01.01.2007 32 474 26 396 6 078 304 32 170 

01.01.2008 41 162 31 117 10 045 415 40 747 

01.01.2009 38 576 29 544 9 032 485 38 091 

01.01.2010 29 104 23 916 5 188 433 28 671 

01.01.2011 29 405 23 786 5 619 332 29 073 

01.01.2012 34 850 26 670 8 180 364 34 485 

01.01.2013 33 106 25 029 8 077 353 32 753 

01.01.2014 35 622 26 828 8 793 390 35 232 

01.10.2014 33 197 25 302 7 894 340 32 856 

 

Якщо говорити про лідерів за використанням карток серед першої групи банків 

станом на 01.01.2014, то ними стали:  ПАТ «Приватбанк» - понад 35 836 тис. карток; ПАТ 

«Ощадбанк» 10 181 тис.одиниць; ПАТ «Райфазен банк Аваль» - 4 043 тис. карток; ПАТ 

«Дельта банк» - 1 458 тис. каток;  ПАТ «Укрсоцбанк» - 1 440 тис. одиниць;  ПАТ «ПУМБ» 

1 242 тис. од.; ПАТ «Укрсибанк» - 1 172 тис. карток (рис. 1.3) [3]. 

Загалом,  можна зробити висновок, що український ринок платіжних карток швидко 

розвивався протягом останніх десяти років. Це призвело до збільшення кількості платіжних 

карток та їх держателів, значних інвестицій в платіжну інфраструктуру. Хоча ринок відчув 

кризу, він відновився в 2011 році.  

В 2014 році ми також бачимо швидке збільшення кількості безготівкових транзакцій, 

що свідчить про готовність окремих груп населення до використання платіжних карток у 

щоденних розрахунках. 
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Рис. 1.3. Банки-лідери за обсягом виданих платіжних карток 

 (станом на 01.01.2014) 

 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 

1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III, 

05.04.2001 (зі змінами та доповненнями) 

2. Міщенко С.О. Восконалення системи безготівкових роздрібних платежів. – Вісник 

КНУ ім. Т.Г. Шевченка. - №5(158). - 2014 

3. Архів Національного Банку України: електронний доступ 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/doccatalog/list?currDir=44577 

 

УДК 339.13 

Замалетдинова Р.Э. 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина 

г.Ульяновск 

Научный руководитель: Нуретдинов И.Г., к.э.н., доцент 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В 

РОССИИ 

 

Распад Советского Союза, переход от унитарной к федеративной модели российской 

государственности кардинально изменили основы функционирования бюджетной системы и 

отношения между органами государственной власти различного уровня. Современная 

бюджетная система Российской Федерации основывается на модели бюджетного устройства 

и бюджетного процесса федеративного государства, получившей название бюджетного 

федерализма. 

Под бюджетным федерализмом понимают взаимоотношения между федеральными и 

региональными органами государственной власти, а также органами местного 

самоуправления, возникающие при формировании и исполнении бюджетов всех уровней 

бюджетной системы, основанные на разграничении прав и полномочий в бюджетной сфере 

на всех стадиях бюджетного процесса, исходя из соблюдения интересов всего населения 

страны. 

Бюджетный федерализм требует выполнение трѐх условий: 

 оптимальное разграничение полномочий по расходам между органами всех уровней 

власти; 

 наделение всех уровней власти доходными источниками, достаточными для 

выполнения возложенных на них функций; 
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 обеспечение сглаживания возникающих вертикальных и горизонтальных 

диспропорций с помощью межбюджетных трансфертов с целью организации равного 

доступа населения страны к потреблению общественных услуг на территории всего 

государства. 

В силу исторических особенностей в России сложилась своя модель бюджетного 

федерализма, суть которой, согласно Л.М. Подъяблонской, состоит в том, что она 

предполагает партнерские отношения между федеральным центром и субъектами РФ по 

бюджетно-налоговым вопросам наряду с тем, что федеральное законодательство имеет 

приоритет перед законодательством субъектов РФ, так как оно отражает их общие интересы, 

и прежде всего заинтересованность в обеспечении целостности и единства федеративного 

государства [5, с. 140]. 

Основу формирования системы бюджетного федерализма в России определяет 

Конституция. В соответствии с Конституцией бюджеты всех уровней (федеральный, 

субъектов Федерации и местные) являются самостоятельными финансовыми институтами, 

базирующимися на разграничении налогов и бюджетных расходов по уровням бюджетной 

системы. Конституция Российской Федерации также выделяет совместные бюджетные и 

налоговые полномочия Федерации и ее субъектов, устанавливает их взаимосвязь и 

взаимозависимость.  

Важно отметить, что Россия - молодая федерация,  бюджетная система которой 

является незавершенной, но те межбюджетные отношения, которые сложились сейчас, не 

удовлетворяют ни один из уровней системы бюджетного федерализма. Противостояние 

властей разных уровней подрывает бюджетную систему и приводит еѐ в напряженное 

состояние. 

Развитие бюджетного федерализма в России сталкивается с рядом проблем. 

Большинство экономистов особое внимание уделяют следующим: 

 огромные масштабы перераспределительных отношений между бюджетами 

различных уровней;  

 финансовая несамостоятельность большинства регионов, искусственно созданная 

проводимой бюджетной политикой;  

 отсутствие стимулов у регионов к наращиванию собственного доходного 

потенциала;  

 нестабильность межбюджетных отношений центра и регионов. 

Первая проблема связана с тем, что в большинстве регионов объем средств, 

поступающих с их территории в федеральный бюджет, равен или близок по объему 

межбюджетным трансфертам оттуда. Естественно, что в регионах-донорах объем 

трансфертов из федерального бюджета на много меньше, чем доходы федерального бюджета 

с их территорий, а в высокодотационных регионах – наоборот. Но, абстрагируясь  от доноров 

и высокодотационных регионов, можно сделать вывод о том, что  в остальных регионах, 

составляющих большинство, финансовые ресурсы просто перемещаются в центр и обратно в 

регионы. 

Финансовая несамостоятельность регионов является результатом такой системы 

межбюджетных отношений, при которой все регионы, в том числе и самые обеспеченные, 

получают безвозмездную помощь из федерального бюджета. 

Как отмечает В.А. Широбокова, только дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности в докризисные 2005-2007 гг. из 83 субъектов РФ получали 64-65 регионов, а 

в 2013 г. их уже было 72. Система, при которой 87% российских регионов получают дотации 

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, вряд ли может считаться не только 

эффективной, но и просто нормальной [6, с.117]. 

Природа дотационности российских регионов и муниципалитетов, по мнению Е.А. 

Колодиной, кроится в характере распределения налогов по уровням власти и в специфике 

межбюджетных отношений[4, с.13]. Характерной чертой и причиной вертикального 
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дисбаланса российской бюджетной системы является несоответствие закрепленных налогов 

расходным обязательствам. 

Российская система бюджетного выравнивания через систему федеральных 

трансфертов запутана и малоэффективна. Бюджетная обеспеченность регионов нашей 

страны может значительно отличаться. Установлено, что самые высокие доходы на душу 

населения в нефтегазовых регионах, в Москве и Санкт-Петербурге. Так, за 2013 г. в 

Ненецком АО на одного жителя приходилось 378, 3 тыс. руб. бюджетных средств, в Москве-

122, 8 тыс. руб. [7]. 

Часто самые дотационные регионы характеризуются высокой бюджетной 

обеспеченностью. Так, бюджетная обеспеченность Чеченской Республики в 2013 году 

составляла 48, 8 тыс. руб., притом, что 85, 1% ее бюджета обеспечены федеральными 

трансфертами. В Челябинской области бюджетная обеспеченность в полтора раза ниже — 

всего 37, 9 тыс. руб., а федеральные трансферты в ее бюджете только 18, 3%. Другой пример: 

бюджетная обеспеченность Иркутской области — 49, 7 тыс. руб., а в соседней Бурятии — 53, 

4 тыс. руб., хотя последняя дотируется федеральным центром на 49,2%, а Иркутская область 

лишь на 14, 3% [7]. 

Интересное сравнение можно привести по двум субъектам РФ с примерно равной 

стоимостью предоставления публичных услуг и степенью дотационности: в Чукотском АО 

бюджетная обеспеченность в 2013 году составляла 362,5 тыс. руб. на человека, а в 

Магаданской области почти в два раза меньше — 183,6 тыс. руб. 

Проводимая политика централизации полномочий и реальных ресурсов в бюджетной 

сфере способствует дестимулированию регионов к увеличению собственного доходного 

потенциала. Закрепленные в Бюджетном кодексе Российской Федерации механизм 

предоставления той или иной степени свободы в распоряжении финансовыми ресурсами 

региона в зависимости от степени их дотационности, а также неуменьшение величины 

дотаций на выравнивание уровня финансовой обеспеченности регионов при трехлетнем 

бюджете, являются единственными мерами, направленными на стимулирование выхода 

регионов на более высокий уровень финансового самообеспечения.  

Однако в условиях постоянного перераспределения доходных источников в пользу 

центра, особенно при нестабильности всей системы распределения доходов, этих мер явно 

недостаточно. 

Весьма острой проблемой для консолидированных бюджетов субъектов РФ является 

нестабильность отношений между ними и федеральным бюджетом[3, с.23]. Особенно остро 

стоит данная проблема при разработке бюджетных проектировок. Межбюджетные 

отношения нестабильны по всем трем направлениям регулирующего механизма – 

распределения доходных источников, расходных полномочий и механизма предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

Для решения всех перечисленных выше проблем, прежде всего, следует срочно и 

существенно изменить механизм межбюджетного перераспределения налоговых доходов в 

направлении его децентрализации.  

России ещѐ предстоит пройти немалый и трудный путь к реальному бюджетному 

федерализму. Но это необходимо, ибо от успешного решения проблемы бюджетного 

федерализма во многом зависит сохранение целостности российского государства. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Кредитний ринок – це механізм, функціонування котрого можливе лише за умови 

наявності коштів у населення та організацій, які можуть їх позичити на певних умовах тим 

суб‘єктам, котрі відчувають необхідність у таких коштах. Довгий та тернистий процес 

формування кредитного ринку України розпочався одночасно зі становленням національної 

банківської системи в умовах затяжної світової та внутрішньої фінансової кризи, високого 

рівня інфляції та загрозливих явищ у банківському секторі держави [2, с. 203–205]. В 

сучасних умовах банківське кредитування є важливим аспектом розвитку підприємницької 

діяльності та економіки в цілому. Так, банки є основними кредиторами, котрі поступово 

нарощують обсяги кредитування юридичних та фізичних осіб (табл. 1). 

Таблиця 1- Структура та динаміка наданих кредитів в Україні за 2013-2014 рр. (млн. грн.) [1] 

Показник 
Станом на 

01.01.2013 р. 

Станом на 

01.01.2014 р. 

Зміна в річному 

обчисленні,% 

Активи банків 1127192 1278095 13,39 

Частка кредитів в активах банків,% 72,33% 71,31% -1,41 

Кредити надані 815327 911402 11,78 

з них надані:    

- суб‘єктам господарювання 609202 698777 14,70 

Частка в кредитах наданих,% 74,72% 76,67% 1,95 

- фізичним особам 161775 167773 3,71 

Частка в кредитах наданих,% 19,84% 18,41% -7,22 

Частка простроченої заборгованості за 

кредитами у загальній сумі кредитів,% 
8,9 7,7 -13,48 

 

Станом на 01.01.2014 р. банками України надано кредитів на суму 911 402 млн. грн., 

що на 96075 млн. грн. більше, ніж станом на 01.01.2013 р., зростання складає 11,78%. Активи 

банків збільшилися на 150903 млн. грн., приріст становив 13,39 %. Частка кредитів в активах 

банків зменшилася на 1,41. Досліджуючи структуру наданих кредитів можна зазначити, що 

їх більшість надана суб‘єктам господарювання, причому з початку 2013 р. вони зросли на 

89575 млн. грн., приріст склав 14,70 %, що свідчить про зниження активності споживчого 

кредитування. Частка простроченої заборгованості за кредитами за 2013–2014 рр. 

зменшилася: так темп її приросту становив -13,48 %. Також доцільно розглянути рівень 

кредитування різних секторів національної економіки (табл. 2). 

Протягом року найбільші обсяги кредитів були надані у нефінансові корпорації, так у 

січні 2014 р. цей показник становив 684,2 млрд. грн. та зріс у порівнянні з попереднім роком  
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Таблиця 2 - Кредити за секторами економіки за 2013-2014 рр. (млрд.грн.) [1] 

Показники 01.01.2013 01.01.2014 
Відхилення 2014 р.- 2013р. 

+/- % 

Не фінансові корпорації 606,9 684,2 77,30 12,74 

до 1 року 297,7 348,3 50,60 17,00 

від 1 до 5 років 234,8 247 12,20 5,20 

більше 5 років 74,5 88,9 14,40 19,33 

Домашні господарства 188,3 192,5 4,20 2,23 

до 1 року 39,6 56,3 16,70 42,17 

від 1 до 5 років 47,9 53,6 5,70 11,90 

більше 5 років 100,8 82,6 -18,20 -18,06 

Інші фінансові корпорації 17,2 20,8 3,60 20,93 

Сектор загального державного 

управління 
5,6 5,9 0,30 5,36 

Некомерційні організації, що 

обслуговують домашні господарства 
0,1 0,1 0,00 0,00 

Усього 818,1 903,5 85,40 10,44 

 

на 77,30 млрд. грн. завдяки короткостроковим кредитам до 1 року (зростання складає 12,74 

%). Домашні господарства кредитувалися трохи менше, ніж нефінансові корпорації, та у 

січні 2014 р. цей показник становив 192,5 млрд. грн. Зростання протягом року склало лише 

2,23 % завдяки короткостроковим кредитам до 1 року, а довгострокові кредити терміном 

більше 5 років мали тенденцію до зменшення на 18,20 млрд. грн. відносно 2013 р. Інші 

фінансові корпорації у 2014 р. кредитувалися на 20,93 % більше, ніж у попередньому році. 

Усього обсяг кредитів за секторами економіки протягом року зріс на 85,40 млрд. грн., або на 

10,44 % , що в свою чергу позитивно впливає на розвиток економіки країни в цілому. 

Отже, як висновок можна зазначити, що кредитний ринок є одним із найважливіших 

елементів розвитку національної економіки завдяки покладеним на нього завданням. Та для 

ефективного функціонування кредитного ринку в Україні необхідна, в першу чергу, 

стабільність в економіці країни, ефективність державного регулювання, належний рівень 

життя населення та існування розвиненої інфраструктури. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Валютний ринок займає важливе місце в економіці держави, тому його стан і методи 

регулювання посідають провідне місце у визначенні економічної політики країни. Валютне 

регулювання впливає на різні галузі та сектори економіки, а також на місце держави на 

світовому ринку. 

В 2013-2014 роках розвиток валютного ринку України відбувався в умовах 

несприятливого зовнішнього середовища та соціально-політичних конфліктів.  

Протягом 2014 року відбувається стрімка девальвація гривні. З початку 2014 року 

гривня подешевшала більше, ніж вдвічі. Причиною цього явища є зменшення іноземних 
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інвестицій у вітчизняну економіку, від‘ємне сальдо платіжного балансу, великі витрати на 

обслуговування державного боргу. 

Також на курс національної валюти значно вплинула політична ситуація, що склалася 

в державі. Через нестійке політичне становище зріс попит на іноземну валюту, зменшилась 

довіра до гривні. 

На рисунку 1 наведено динаміку зміни курсу гривні відносно основних валют за 2013 

рік та за січень-листопад 2014 року. 

 
Рисунок 1 Офіційний курс гривні відносно основних валют у 2013 – січні-листопаді 2014 рр. 

 

Наслідками падіння вартості національної валюти стали подорожчання імпортної 

продукції, збільшення собівартості товарів, що виготовляються в національній економіці. 

Очікується зменшення довгострокового кредитування та продовження скорочення іноземних 

інвестицій у економіку країни, зниження загальної ділової активності. 

Відносна стабільність курсу гривні протягом 2013 року була обумовлена здійсненням 

валютних інтервенцій НБУ.  

У 2014 році було здійснено перехід до політики гнучкого валютного курсу, тобто 

валютний курс формується за результатами міжбанківських торгів [1]. Водночас НБУ було 

здійснено ряд заходів, спрямованих на стабілізацію національної валюти – у липні облікову 

ставку було підвищено до 12,5%, створено незалежній аудиторський комітет.  

В якості інструментів валютних інтервенцій найчастіше виступають долари США, 

євро, австралійські долари, фунти стерлінгів [2]. Динаміку золотовалютних резервів 

представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1 - Динаміка золотовалютних резервів НБУ (2013 - січень-листопад 2014 рр.) 

Дата 
1.04.20

13 

1.07.20

13 

1.10.20

13 

1.01.20

14 

1.04.20

14 

1.07.20

14 

1.10.20

14 

1.11.20

14 

Обсяг 

міжнародних 

резервів, млн. 

дол. США 

24726,

8 

23245,

2 

21639,

3 

20415,

7 

15079,

6 

17083,

3 

16385,

2 

12586,

3 

Темпи росту 

обсягу 

міжнародних 

резервів, % 

- -5,99 -6,91 -5,65 -26,14 13,29 -4,09 -23,18 

 

За січень-листопад 2014 року обсяг золотовалютних резервів скоротився з 20,4 млрд. 

до 12,5 млрд. доларів США. Основною причиною такого зменшення є необхідність 

погашення державного та гарантованого державою боргу. Значне зниження обсягів 
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золотовалютних резервів відбулося в жовтні-листопаді 2014 року. Головним чином це 

скорочення відбулося за рахунок продажу золота – за вказаний період запаси золота 

скоротилися втричі.   

Джерелом збільшення золотовалютних резервів держави протягом 2013-2014 рр. були 

купівля ресурсів на міжбанківському ринку і отримання допомоги від Європейського Союзу 

та Міжнародного Валютного Фонду. 

Розглянемо обсяги операцій з іноземною валютою (рис.2). 

Рисунок 2 Обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському 

валютному ринку України у 2013 – січні-листопаді 2014 рр. 

 

Загальний обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою за січень-жовтень 2014 

року становить 12919,7 млн. дол. США, що на 15907,4 млн. дол. Менше, ніж за аналогічний 

період у попередньому році. З початку 2014 року спостерігається падіння кількості операцій 

з безготівковою валютою, що відбувалося до червня 2014. Загалом переважає кількість 

операцій з купівлі іноземної валюти населенням у банків, що свідчить про недовіру 

населення до стійкості національної валюти. Найбільше перевищення купівлі іноземної 

валюти населенням у банків спостерігається у грудні 2013 – лютому 2014, що пов‘язано з 

політичними подіями у державі. 

Розглянемо динаміку депозитів у національній та іноземній валюті (рис.3) 

 

Рисунок 3 Динаміка обсягів залишків банківських депозитів в національній валюті та 

в іноземній валюті в 2013 – 2014 рр. 
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Протягом першого півріччя 2014 року спостерігається тенденція до зниження обсягів 

депозитів як в національній так і в іноземній валюті. На початку 2014 року обсяг депозитів у 

національній валюті скорочується з 412 млрд. грн. до 379,5 млрд. грн. у березні. У вересні 

обсяг депозитів зріс до 389,5 млрд. грн., проте вже в жовтні цей показник знову зменшився 

на 20,3 млрд. грн. Обсяги депозитів у доларах має тенденцію до зниження, і з початку 2014 

року зменшився на 6,5 млрд. доларів США, або на 21,5%. 

Отже, стан валютного ринку України у 2014 році можна охарактеризувати як 

нестабільний, всі показники мають негативну динаміку. Відбувається девальвація 

національної валюти, скорочуються золотовалютні резерви держави, кількість операцій в 

іноземній валюті та обсяги депозитів як в національній так і в іноземній валюті.  
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ 

РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ 

 

Держава виробляє суспільні товари і послуги та реалізує соціальну політику виходячи 

із реально існуючих ресурсів і можливостей. А вони в аспекті розвитку людського 

потенціалу в умовах ринкового господарювання залежать виключно від обсягів концентрації 

фінансових ресурсів у бюджеті і позабюджетних фондах та ефективності їх використання. 

При цьому держава зацікавлена в розвитку людського потенціалу, враховуючи, що його 

загальний національний запас та швидкість нарощування надзвичайно важливі для рівня і 

темпів економічного розвитку країни, і саме людський потенціал визначає здатність 

економіки країни сприймати і використовувати нововведення. 

Обмеженість коштів бюджету робить актуальним питання формування пріоритетів 

розвитку людського потенціалу та ролі бюджетних коштів у їх реалізації. 

Як об‘єкт дослідження, розвиток людського потенціалу являє собою процес 

задоволення сукупності потреб людини в охороні здоров'я, освіті, праці і доступу до 

ресурсів.  

У процесі фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу (ФЗРЛП) слід 

враховувати, що потреби людини постійно зростають, тобто вони безмежні, а на зміну 

задоволеним потребам приходять нові, незадоволені. Поведінка людей залежить від того, яка 

з потреб домінує або яка є першочерговою у певний період часу, пріоритетною для окремого 

індивіда. 

У розвиненій ринковій економіці, де від 60 до 90% власності  переважно приватна, 

власник визначає умови виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і 

духовних благ. Однак є функції, які приватний капітал не може виконувати. Загальна освіта, 

екологія, велика частина охорони здоров'я, тобто сфери розвитку людського потенціалу, що 

мають тривалий термін окупності витрат - це ті сфери, функцію забезпечення яких не може і 

не зацікавлений виконувати приватний бізнес. Тому на кожному етапі життєвого циклу 

людини вагома роль у регулюванні процесу розвитку людського потенціалу належить 

бюджетним коштам. 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.rurik.com.ua/documents/research/Currency_market_review.pdf
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Провідною функцією суспільних фінансів виступає функція перерозподілу, згідно з 

якою відбувається формування централізованого фонду грошових коштів та його 

використання з метою задоволення загальнодержавних потреб. Водночас, в умовах ринкової 

економіки вагома роль належить регулюючій функції, що пов‘язана з формуванням і 

використанням бюджетного фонду державних і місцевих фінансів, які формуються за 

рахунок податків, запозичень, доходів від державної власності. Застосовуючи різні види та 

ставки податків, держава може стримувати чи активізувати (стимулювати) процес розвитку 

людського потенціалу. Формування державної власності сприяє розвиткові інфраструктури і 

сфери суспільних послуг. З іншого боку, приватизація сфери суспільних послуг (комунальне 

господарство, охорона здоров‘я, освіта тощо) може стримувати споживання населення, що 

призведе до зниження рівня його життя. 

Концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних, з точки зору держави, напрямах 

розвитку людського потенціалу здійснюється через цільові видатки, тобто, здійснюючи 

бюджетні видатки, держава здатна проводити певні соціальні зрушення. 

Частка видатків на розвиток людського потенціалу у структурі видатків зведеного 

бюджету України свідчить, що в 2012-2013 р. частка видатків на охорону здоров‘я, освіту, 

духовний та фізичний розвиток знизилася порівняно навіть із кризовими роками. 

Натомість зросла частка видатків на житлово-комунальне господарство, соціальний 

захист та соціальне забезпечення. В умовах, за яких дотаційність 5419 бюджетів місцевого 

самоврядування в Україні на сьогодні становить понад 70%, а 483 територіальні громади на 

90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету в умовах децентралізації владних 

повноважень, гостро стоїть питання насамперед зміцнення фінансової спроможності 

місцевого самоврядування. Тим більше, вщо статистичні дані свідчать, що в Україні все 

більше поширюються такі явища, як високий ступінь бідності (відносної та абсолютної); 

висока майнова диференціація суспільства; соціальна нерівність; відчуженість значної 

кількості громадян від суспільного життя, звуження їх доступу до освіти, медицини і 

культури. 

В умовах децентралізації державних фінансів об‘єктивною вимогою сучасного етапу 

розвитку економіки України стає зміна ролі місцевих бюджетів. З цих позицій, доцільно 

здійснювати удосконалення планування видатків місцевих бюджетів в контексті реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Зокрема, це стосується 

удосконалення бюджетного планування, підвищення фіскальної спроможності місцевих 

бюджетів. З огляду на наявність проблем планування видатків місцевих бюджетів 

необхідним є удосконалення бюджетного процесу в частині формування та реалізації 

бюджетних програм. Серед основних напрямів повинні бути: посилення бюджетної 

дисципліни, вільного переміщення та збереження залишку бюджетних коштів, контролю за 

фінансуванням делегованих державою повноважень тощо. Зазначене дозволить підвищити 

ефективність управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів та забезпечить 

можливість забезпечення пріоритетних напрямів розвитку людського потенціалу. Зазначене 

зумовлено потребою у формуванні фінансово самостійних територіальних громад, які 

вирішуватимуть питання власного розвитку, включаючи розвиток людського потенціалу за 

рахунок правильно спланованого формування та використання власних фінансових ресурсів. 

Пріоритети бюджетної політики щодо розвитку людського потенціалу мають 

зменшувати нерівномірність ринкового механізму розподілу доходів, вирішувати проблеми 

подолання бідності з огляду нас творення умов для поступового зниження рівня соціальних 

зобов‘язань держави. 

Враховуючи те, що для більшості населення України джерелом доходу є праця, 

причому концепцією людського розвитку в якості одного з основних його ознак 

визначається продуктивність, зайнятість є вагомим компонентом моделі фінансового 

забезпечення розвитку людського потенціалу. 

В Україні створено правове забезпечення соціальних пріоритетів, серед яких – 

гарантії у сферах медичного та пенсійного забезпечення, соціальних виплат і допомог, 
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соціального страхування, охорони материнства, мінімального рівня оплати праці тощо. 

Проте реальне фінансове забезпечення зобов‘язань держави у соціальній сфері істотно 

відстає від рівня не тільки західних країн, але й від ряду країн близького зарубіжжя. У 

процесі ринкових перетворень в Україні конституційно визначені пріоритети суспільного 

розвитку не виконувалися внаслідок суперечностей між їхньою кількістю та фінансовими 

можливостями держави. 

Якість та обсяг людського потенціалу держави – важливий чинник забезпечення її 

економічного зростання на інноваційній основі, тому спрямування коштів на реалізацію 

пріоритетних завдань держави, що мають на меті розробку й використання інноваційних 

технологій, розвиток людського потенціалу є важливим напрямом ефективної бюджетної 

політики. У розвинених країнах держава бере на себе значну частину витрат на відтворення 

людського потенціалу, стимулюючи попит на наукові знання та фінансування програм 

інноваційного розвитку. Держава, впливаючи на поступове підвищення якості людського 

потенціалу, збільшення кількості висококваліфікованих кадрів та на відповідне їх 

використання, підвищує можливості у забезпеченні економічного зростання. 

Реалізація соціальної функції держави, як інструменту розвитку людського 

потенціалу, передбачає використання фіскальних важелів регулювання. Зменшенню 

диференціації доходів населення може сприяти регулювання оплати праці працівників 

бюджетної сфери, а також застосування прогресивних ставок оподаткування тощо.  

Пріоритетними напрямами розвитку людського потенціалу, які мають опікуватися 

державою, зокрема забезпечуватися за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів є 

створення умов його зміцнення й ефективного використання, покращання рівня життя 

кожної людини, забезпечення соціальної безпеки. 

Відповідний розвиток людського потенціалу в Україні, який би відповідав сучасним 

вимогам, потребує забезпечення працездатного населення робочими місцями, легалізації 

трудових доходів, упровадження системи медичного страхування, встановлення реального 

прожиткового мінімуму та вдосконалення методики його розрахунку, що має узгоджуватися 

як зі змінами соціально-економічних умов у країні, так і з необхідністю переходу до 

міжнародних стандартів в умовах глобалізації. Це вимагає розробки цілісної державної 

політики фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу як двоєдиного процесу 

його формування (відтворення) та використання. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Одним из аспектов формирования конкурентоспособного экономического 

пространства является использование инвестиционных ресурсов бюджета.  

Д.М. Кейнс считал, что бюджетные инвестиции способны расшевелить 

парализованную конъюнктуру, увеличить потребление и тем самым способствовать росту 

производства валового продукта. М. Фридман напротив считает, что денежные инъекции в 

экономический спад приводят к разбалансированию и инфляции [1].  

Бюджетные инвестиции, или «расходы государственного или муниципальных 

бюджетов, которые направляются на финансирование государственных целевых программ 

экономичного, научно – технического,  социального развития, программ развития 

определенных регионов, областей экономики» [2], являются эффективным инструментом 

влияния на экономическое и социальное развитие определенных территорий в целом. 

В экономической литературе существует понятие предельной границы бюджетных 

инвестиций А. Фуэнте. Согласно этой концепции, оптимальный объем бюджетных 
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инвестиций составляет 2% от ВВП и любые колебания являются негативными [4]. Динамика 

бюджетных инвестиций в Украине представлена на рис. 1. 

 

 
* составлено автором на основе источника 5 

Рисунок 1 Бюджетные инвестиции в Украине 

 

Рисунок 1 свидетельствует о недостаточном участии государства в инвестиционных 

процессах. Частные инвесторы имеют избыточную автономию в сфере инвестирования 

собственных проектов. Недостаточное участие государства также оказывает пагубное 

влияние на инвестиционный климат в стране, а значит, и на динамику прямых иностранных 

инвестиций. 

Особенно большое значение в составе бюджетных инвестиций принадлежит 

инвестиционным трансфертам. Как свидетельствует зарубежный опыт, объемы трансфертов 

с государственного бюджета в разных странах отличаются. В зависимости от масштабов 

финансовой помощи страны можно сгруппировать в следующие: с большим, со средним и с 

малым объемом инвестиционных трансфертов (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 - Соотношение инвестиционных трансфертов к ВВП за 2010 г. 

Страны с большим объемом 

инвестиционных 

трансфертов 

Страны со средним объемом 

инвестиционных трансфертов 

Страны с низким 

объемом 

инвестиционных 

трансфертов 

Страна % Страна % Страна % 

Литва 1,9 Латвия  0,8 Финляндия 0,1 

Ирландия 1,7 Венгрия 0,5 Швейцария 0,1 

Великобритания 0,9 Чехия 0,4 Австрия 0,1 

* составлено автором на основе источника 3 

 

Как свидетельствует таблица 1, к странам с большим объемом инвестиционных 

трансфертов относятся страны с высоким уровнем централизации власти, а именно: Литва, 

Ирландия, Великобритания. Наиболее низкие показатели имеют такие страны, как 

Финляндия, Швейцария, Австрия. 

Таким образом, решение проблем, связных с формированием инвестиционного 

климата, является весьма актуальным, поскольку инвестиционная политика не только 

зависит от экономического роста, но и напрямую влияет на неѐ. 

 

Список использованных источников: 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ЗАО «ХАКАСНЕФТЕПРОДУКТ ВНК» 

 

На сегодняшний день, очень важно знать каким финансовым состоянием обладает 

предприятие. Ликвидно ли оно? Выживет ли оно в сегодняшних рыночных условиях? Каким 

типом финансовой устойчивости обладает? Именно на все эти вопросы дает ответ анализ и 

оценка финансового состояния предприятия.  

Информационным источником для проведения исследования является бухгалтерский 

баланс ЗАО «Хакаснефтепродукт ВНК» 

Анализ показывает, что внеоборотные активы в динамике свидетельствует о том, что 

данный показатель в абсолютных значениях  имеет тенденцию к снижению. Это связано с 

покупкой оборудования, машин и строительством зданий. 

Оборотные активы так же снижаются за счет снижения  запасов более чем на 

23млн.руб, мы считаем это связано в первую очередь с дебиторской задолженностью, 

которая увеличилась на 35%. 

Капитал и резервы увеличились, что связано с увеличение нераспределенной прибыли 

прошлых лет. Возрастают источники формирования имущества,  это связано с 

поступлением, приобретением, либо созданием имущества с помощью собственных или  

заемных средств. 

Показатели раздела краткосрочные пассивы снизились в 2 раза. Кредиторская 

задолженность так же снизилась более чем  на 18млн. руб., это связано со снижением 

задолженности с поставщиками и подрядчиками.  

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец периода равен 0,4 (нормальное 

значение данного коэффициента Кал> 0,2). 

     Коэффициент критической ликвидности (Ккл) равен 1,8, он характеризует 

платежные возможности предприятия при условии своевременного расчета с дебиторами. 

Так как большую часть ликвидных средств составляет дебиторская задолженность, то его 

нормальное значение составляет Ккл >1,5. 

      Коэффициент текущей ликвидности также соответствует нормальному значению 

данного коэффициента. (2,4>2). В целом итог по ликвидности: 

      Финансовую устойчивость предприятия могут характеризовать следующие 

коэффициенты: коэффициент финансовой автономии(Кфа); коэффициент финансовой 

зависимости (Кфз); коэффициент финансового риска(Кфр). На основе расчетов данных 

коэффициентов нами  сделаны следующие выводы: доля собственных средств возрастает, а 

доля заемного капитала снижается,  финансовая зависимость предприятия от внешних 
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источников так же снизилась, что очень благоприятно влияет на финансовую деятельность 

предприятия.  

Предприятие в состоянии в ближайшее время погасить краткосрочную 

задолженность, и так как запасы и затраты предприятия меньше суммы собственных 

оборотных средств и кредитов банка под товарно-материальные средства, то можно сказать о 

том, что предприятие обладает абсолютной устойчивостью финансового состояния. 

 

Список использованных источников: 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Управление государственным долгом является одним из важнейших элементов 

финансовой политики государства. Систему управления государственным долгом 

рассматривают как взаимосвязь бюджетных, финансовых, учетных, организационных и 

других процедур, направленных на эффективное регулирование государственного долга и 

снижение влияния долговой нагрузки на экономику страны. Система управления 

государственным долгом включает в себя два вида управления: стратегическое и текущее 

управление.  

В мировой практике сложилась устойчивая система текущего и стратегического 

управления долгом, подсистемами которой являются: 

• инфраструктура (институциональная подсистема); 

• правовое обеспечение (правовая подсистема); 

• экономическое оперативное регулирование (подсистема параметров долга); 

• технологии (торговая подсистема); 

• подсистема урегулирования долга [3,  с. 131]. 

Основными целями управления государственным долгом являются: 

• поддержание объема долга на экономически безопасном уровне; 

• обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств в полном объеме; 

• минимизация стоимости долга [3,с. 132]. 

В 1990-х годах накопление государственной задолженности являлось одной из 

наиболее тяжелых экономических проблем России. В 2000-х годах острота проблемы 

обслуживания долга России была снята, в первую очередь из-за благоприятной 

внешнеторговой конъюнктуры. К 2003 году по основным показателям долговой нагрузки 

Российская Федерация относилась к государствам с умеренным уровнем долга. Политика 

правительства Российской Федерации была направлена на отказ от новых внешних 

заимствований и операции по активному управлению государственным внешним долгом. 

Сохранение большого положительного сальдо платежного баланса в течение нескольких лет, 

быстрый рост золотовалютных резервов, профицит бюджета позволили обеспечить 

повышение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации. В этих условиях 

проблема внешнего долга, его погашения и обслуживания перестала оказывать 

определяющее влияние на развитие экономики страны и бюджетную политику государства.  
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За 1998–2009 годы внешний государственный долг России сократился более чем в 5 

раз. На рынке государственного внутреннего долга также происходили позитивные 

перемены[2, с.273-274]. 

Однако в ходе мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 

году, выявились новые проблемы в долговой политике Российской Федерации. В середине 

2000-х годов на фоне улучшения макроэкономических показателей в России отсутствовала 

потребность в заимствованиях в виде суверенных еврооблигаций. Однако со второго 

квартала 2009 года, впервые за 11 лет после кризиса 1998 года, начался рост 

государственного внешнего долга, вызванный необходимостью покрыть дефицит бюджета. 

Был возобновлен выпуск еврооблигаций Российской Федерации на международных 

финансовых рынках[2, с 274]. 

Таблица 1. - Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации[6]. 

По состоянию на 

Объем государственного внутреннего долга Российской 

Федерации, млрд. руб. 

Всего 

в т.ч. государственные гарантии 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 01.01.2009 1499,82 72,49 

 01.01.2010 2094,73 251,36 

 01.01.2011 2940,39 472,25 

 01.01.2012 4190,55 637,33 

 01.01.2013 4977,90 906,6 

 01.01.2014 5722,24 1289,85 

 

Запланировано увеличение как внешнего, так и внутреннего государственного долга. 

Основным инструментом покрытия дефицита федерального бюджета станет выпуск 

государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. Объемы чистых внутренних 

заимствований, по прогнозу, могут превышать 1 трлн руб. в год [5]. В последние годы уже 

наблюдалась тенденция к росту внутренних заимствований. Если 1 января 2009 года объем 

государственного внутреннего долга составлял 1499,82 млрд руб., то 1 января 2014 года – 

5722,24 млрд руб., то есть за шесть лет он увеличился более чем в три раза. За этот же 

период государственные гарантии Российской Федерации, включающиеся в объем 

государственного долга, выросли с 72,49 до 1289,85 млрд руб., или в 17,8 раза [6]. 

Правительственный долг был бы значительно выше при включении в него 

квазисуверенной задолженности. Формально правительство России не несет ответственности 

по долгам госкомпаний, однако инвесторы и рейтинговые агентства рассчитывают на то, что 

госкомпаниям будет оказана поддержка в случае необходимости. Как и в целом 

корпоративный долг, квазисуверенный долг значительно концентрирован. Согласно данным 

Интерфакса-ЦЭА, почти три четверти (83,4 млрд долл. США) внешнего долга 

государственного небанковского сектора приходится всего на четыре компании: «Газпром», 

«Роснефть», «Транс-нефть» и РЖД[1]. 

Государственный внешний долг, понимаемый в широком смысле, охватывает 

внешнюю задолженность органов государственного управления, Центрального банка (ЦБ), а 

также тех банков и небанковских корпораций, в которых органы государственного 

управления и ЦБ владеют 50 % капитала и более или контролируют их иным образом, 

неуклонно растет. Так, 1 января 2009 года этот показатель составлял 136,4 млрд руб., на 1 

января 2012 года – 220,4 млрд рул., 1 января 2013 года – 298,9 млрд руб., на 1 января 2014 

года –  375,9 млрд руб.  [7]. 

Уже в течение длительного периода времени экспертное сообщество отмечает, что 

настоятельно требуется мониторинг ситуации с долгами с точки зрения их концентрации у 
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Таблица 2 - Внешний долг государственного сектора в расширенном определении [7]. 

По состоянию на 01.01. 

2009 

01.01. 

2010 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

Внешний долг 

государственного 

сектора в расширенном 

определении, млрд. руб. 

136,4 181,3 199,8 220,4 298,9 375,9 

 

незначительного количества заемщиков, а также резкого роста квазисуверенной 

задолженности. Также актуальна разработка мер по предотвращению резкого роста такой 

задолженности, однако до настоящего времени не разработаны реальные механизмы по 

ограничению и контролю квазисуверенной задолженности. 

В Российской Федерации в 2013 году утверждена государственная программа 

«Управление государственными финансами» [4]. Основные положения подпрограммы 

«Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами 

Российской Федерации» период до 2020 года. Главной целью данной программы является 

эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми 

активами Российской Федерации. В ней прописаны основные задачи: 

• Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры 

государственного долга Российской Федерации; 

• Поддержание суверенных кредитных рейтингов Российской Федерации на 

инвестиционном уровне, создание предпосылок для повышения рейтингов до категории «А»; 

• Выполнение финансовых обязательств по международным договорам, заключенным 

с правительствами иностранных государств-заемщиков; 

• Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния; 

• Совершенствование государственной политики в сфере государственного долга 

Российской Федерации. 

На реализацию подпрограммы общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

из средств федерального бюджета составляет 5 483 409 051,13 тыс. руб. 

Конечным результатом программы ожидается: сохранение объема государственного 

долга Российской Федерации на уровне, не превышающем 15–20 % ВВП, также, создание 

долгосрочного источника финансирования дефицита федерального бюджета и поддержки 

пенсионной системы Российской Федерации посредством обеспечения сохранности средств 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния и стабильного уровня доходов от 

их размещения. 

Эффективная долговая политика играет роль катализатора развития финансового 

рынка и углубления финансовой среды. Результатом ее проведения должно стать 

уменьшение распространения кризисных явлений и финансовых рисков, а также снижение 

общей долговой нагрузки на экономику.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В БЮДЖЕТНУ СФЕРУ 

 

Одним з найголовніших завдань, що постають на сьогодні перед Україною є 

відновлення економічного зростання. Підвищення рівня прозорості та раціональності 

бюджетного процесу, поряд із проведенням ефективної бюджетно-податкової політики, 

створенням привабливого інвестиційного клімату, підвищенням конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств має вагоме значення для забезпечення економічного відновлення.  

Наразі курс Європейських країн спрямований на побудову  динамічної та інноваційної 

економіки, заснованої на знаннях (knowledge-based economy). Даний процес не обмежується 

розвитком високотехнологічних секторів економіки. Комунальні послуги, освіта, державне 

управління – є невід‘ємною частиною такої модернізації. А тому стратегічний курс України 

на євроінтеграцію передбачає реструктуризацію економіки саме у напрямі інноваційної 

моделі. 

В умовах ринкової економіки впровадження інновацій вважається просто необхідною 

умовою для виживання організацій. Серед іншого, інновації вважаються необхідними для: 

 зниження витрат і підвищення продуктивності, що є результатом підвищення 

прибутку; 

 підтримки конкурентоспроможності в умовах глобалізації економіки; 

 здатності організації адаптуватися до змін у мінливому навколишньому 

середовищі;  

 розширення ринків збуту продукції. 

Бюджетні установи також як і приватні підприємства часто стикаються з проблемами 

необхідності скорочення витрат та підвищення їх ефективності. Дійсно, спостерігаємо 

дієвість тенденції, що витрати в державному секторі зростають швидше, ніж в інших 

секторах економіки [1, c. 9]. У першу чергу це пов‘язано з відсутністю конкуренції у даній 

сфері. Саме тут інновації постають як механізм, який буде стимулювати комерційну 

спрямованість державних послуг. 

Особливості інновацій в бюджетній сфері, порівняно з приватним сектором, 

полягають у наступному:  

1) нематеріальний характер інновацій (наявність соціального ефекту). Ідея інновацій в 

бюджетній сфері потребує більш тонкого їх розуміння як таких, що охоплюють 

нетехнічні процеси і сферу послуг. Бюджетні установи часто мають кілька цілей, які 

можуть бути невизначеними в порівнянні з чіткими цілями  бізнесу. Крім того, коли 

державні органи вирішують соціальні або екологічні проблеми, поставлені цілі 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://cbr.ru/
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коригуються, враховуючи не тільки конкретну проблему, а й результати для всього 

суспільства в цілому.   

В корпоративному секторі, однією з головних причин впровадження інновацій є 

підвищення прибутковості та рентабельності підприємства за рахунок скорочення витрат, 

підвищення частки на ринку, створення нових продуктів і послуг. Інноваційна діяльність в 

державному секторі може мати схожі мотиви, але віддача (результат) в державному секторі 

відрізняється від вартості в корпоративному і може бути більш складною в аспекті 

вимірювання. Результати впровадження інновацій можуть легко піддаватися кількісному 

аналізу, як наприклад, підвищення кількості зайнятих або зменшення рівня бідності, а 

можуть бути кількісно не вимірюваними (підвищення якості державних послуг, підвищення 

довіри до влади). Це пояснюється дією не тільки економічного, а й соціального ефекту від 

новацій. Аналіз структури видатків бюджету Дніпропетровської області за функціональною 

класифікацією показує їх однозначну соціальну спрямованість, яка властива усім місцевим 

бюджетам в Україні (рис. 1). 

 

 
Рис1. Структура видатків Зведеного бюджету Дніпропетровської області у 2011-2013 

рр. за функціональною класифікацією, млрд. грн. (побудовано автором за даними Головного 

фінансового управління у Дніпропетровській області) 

 

Разом з тим, спостерігаємо негативну тенденцію – соціальні видатки спрямовуються 

виключно на фінансування споживацьких потреб, таких як збільшення розміру мінімальної 

заробітної плати, виплата допомоги при народженні дитини тощо. Саме тому впровадження 

інновацій у бюджетну сферу може призвести до розв‘язання нагальних питань економічного 

розвитку. У даному контексті врахування соціального ефекту при впровадженні інновацій є 

виправданим і вагомим навіть при від‘ємному економічному ефекті.   

2) неприйняття ризику. Урахування ризику в бюджетній сфері є особливо важливим, 

адже у таких сферах як охорона здоров‘я, оборона чи громадський порядок невдалі 

результати впровадження інновацій можуть розпочати безповоротні негативні 

процеси; 

3) участь впливових політичних сил. Короткостроковість виборчого циклу призводить 

до недовиконання цілей інноваційних програм. Тому багато проектів так і 

залишаються незавершеними, адже нова влада пропонує новий курс розвитку країни і 

нові програми та проекти; 
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4) складність прийняття рішень. Державний сектор є складною відкритою системою 

організацій з різними завданнями. Як наслідок, процес прийняття рішень може бути 

значно повільнішим, ніж у приватному секторі, навіть якщо розглядати міжнародний 

аспект, де транснаціональні компанії можуть впроваджувати нові технології і 

продукти через свої філії у різних країнах. На місцевому рівні  часто вважається 

інноваційними технології в одному регіоні, які вже були апробовані і діяли протягом 

декількох років в іншому. Такий підхід часто викликаний складною організаційною 

структурою та часовим лагом і є результатом поширення інновацій «зверху-вниз».    

5) взаємовідносини зі споживачами. Традиційно, у державному секторі відносини з 

кінцевими користувачами відбувалися в односторонньому порядку, у той час як 

інновації в приватному секторі більше залежать від зворотного зв'язку на ринку. Тим 

не менш, наразі відбувається поступове скорочення розриву між цими двома 

секторами: як приватні компанії розглядають своїх клієнтів не тільки як споживачів, 

але й користувачів та інноваційних драйверів, так і бюджетні установи є більш 

відкритими для співпраці з суспільством, а громадян часто називають і розглядають 

як «споживачів» державних послуг». 

6) джерела знань. Державний сектор є одним з найбільш наукоємних і відіграє велику 

роль в інноваційних процесах, адже державний сектор має більш широкий доступ до 

джерел технологій і знань, деякі з яких є більш відкритими, ніж у приватному секторі 

і не вимагають процедури купівлі. Співпраця з громадськими організаціями, 

університетами, профспілками, державними науково-виробничими підприємствами є 

рушійним фактором для інновацій в бюджетній сфері.  

Враховуючи жорсткі бюджетні обмеження, інновації частіше розглядаються як 

«додаткова розкіш» або додаткове навантаження на бюджет країни чи міста. Однак, як 

показує зарубіжний досвід, врахування інновацій як необхідної складової у бюджетному 

процесі може забезпечити підвищення якості та оперативності надання державних та 

місцевих послуг, вирішення проблеми збалансування використання обмежених ресурсів та 

суспільно-необхідних потреб населення. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА 

 

Податкова система Республіки Молдова являє собою сукупність передбачених 

податковим законодавством податків (мит) і зборів, принципів, форм і методів їх 

встановлення, зміни та скасування, а також заходів щодо забезпечення їх сплати.  

Податкове законодавство складається з Кодексу та інших законодавчих актів, 

прийнятих відповідно до нього. Нормативні акти, прийняті Урядом, Міністерством фінансів, 

Державною податковою службою на підставі та на виконання Кодексу, не можуть 

суперечити його положенням або виходити за його межі. Оподаткування здійснюється на 

підставі офіційно опублікованих актів податкового законодавства, чинних на встановлений 

для сплати податків (мит) і зборів термін. 

У Молдові діє Податковий кодекс, прийнятий Парламентом. Кодекс встановлює 

загальні принципи оподаткування в Республіці Молдова, правове становище платників 
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податків, податкових органів та інших учасників відносин, регульованих податковим 

законодавством, принципи визначення об'єкта оподаткування та ведення обліку доходів і 

витрат, що віднімаються, порядок і умови притягнення до відповідальності за порушення 

податкового законодавства, а також порядок оскарження дій податкових органів та їх 

посадових осіб. Він регулює відносини, пов'язані з виконанням податкових зобов'язань за 

республіканськими (державними) податками (митами) та зборами, а також встановлює 

загальні принципи визначення та справляння місцевих податків і зборів. 

За даними Європейського банку розвитку [1] у Молдові найвищий показник серед 

країн СНД за податковим навантаженням – 31%. Далі йдуть Росія і Білорусь (27%), Україна 

(25%), Вірменія та Киргизстан (19%), Таджикистан (18%). Останні рядки зайняли Казахстан 

з показником в 14% і Азербайджан в 13%. Показник середнього податкового навантаження в 

СНД в 2011 році склав 21,5% і є порівняним з відповідним показником країн, що 

розвиваються. 

За останнє десятиліття реформи в податково-бюджетній сфері ряду країн привели до 

деякого спрощення податкової системи, однак складність системи, безумовно, знижує 

ефективність податково-бюджетної політики, призводить до підвищених адміністративних 

витрат. 

Податкова структура в Молдові в цілому не має суттєвих відмінностей, крім одного: 

частка інших податків у сукупних податкових доходах вище, ніж в інших країнах. Це 

наслідок ускладненої податкової системи, що включає безліч дрібних податків і зборів, 

маніпулюючи якими можна досить оперативно змінювати податкове навантаження [1]. 

Податки (мита) і збори, що стягуються відповідно до Кодексу та інших актів 

податкового законодавства, є одним із джерел доходів національного публічного бюджету. 

У Республіці Молдова стягуються республіканські (державні) і місцеві податки (мита) 

і збори [2]. 

У систему республіканських (державних) податків (зборів) і зборів входять: 

1) прибутковий податок; 

2) податок на додану вартість; 

3) акцизи; 

4) приватний податок; 

5) мито; 

6) збори, що стягуються в дорожній фонд.  

У систему місцевих податків і зборів входять: 

1) податок на нерухомість; 

2) приватний податок; 

3) податок на використання природних ресурсів; 

4) збори на благоустрій території; 

5) збір за право проведення місцевих аукціонів і лотерей; 

6) збір за розміщення реклами; 

7) збір за право використання місцевої символіки; 

8) збір за об'єкти торгівлі та/або об‘єкти з надання послуг; 

9)  ринковий збір; 

10) збір за тимчасове проживання; 

11) курортний збір; 

12) збір за надання послуг з автомобільного перевезення пасажирів за 

муніципальними, міським і сільським (комунальним) маршрутами; 

13) збір за паркування автотранспорту; 

14) збір з власників собак; 

15) збір за паркову; 

16) збір на санітарну очистку; 

17) збір за рекламні пристрої. 
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Прибутковий податок з фізичних осіб та індивідуальних підприємців в Молдові 

складає : 

 7% річного оподатковуваного доходу,  що не перевищує 27852 лея (а це 

приблизно 28,5 тис. грн. в рік або 2375 грн. в місяць); 

 18 % річного оподатковуваного доходу, що перевищує 27852 лея. 

Ставка прибуткового податку в Молдові є значно нижчою, ніж ставка відповідного 

податку в Україні (податок на доходи фізичних осіб, 15% з суми, що за звітний податковий 

місяць не перевищує 10-кратного розміру МЗП (мінімальної заробітної плати) – 12180 грн у 

2014 році або 17% в разі перевищення відповідно[3]). 

Прибутковий податок з юридичних осіб в Молдові складає 12%, для селянських 

(фермерських) господарств – 7% оподатковуваного доходу. 

Ставки ПДВ в Республіці Молдова є диференційованими. Стандартна ставка складає 

20%, є також знижені ставки. 

За нульовою ставкою оподатковуються житло, земля, їх оренда, медичні послуги, 

комунальні послуги, пасажирські перевезення в межах країни, книжки та періодичні 

видання, деякі фінансові послуги, легкові автомобілі тощо. 

За ставкою 8% – хліб, хлібобулочні вироби, молоко, молочні продукти, що 

поставляються на територію країни; ліки та деякі товари, включені до переліку; цукор з 

цукрового буряка, продукція рослинництва, садівництва, тваринництва, вироблені, 

імпортовані та / або що поставляються на територію країни. 

Підакцизними товарами в Молдові є: алкогольні напої (включаючи пиво), тютюнові 

вироби, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, бензини. 

Прибутковий податок, податок на додану вартість та акцизи є регулюючими 

дохідними джерелами бюджетної системи. 

Республіканські (державні) і місцеві податки (мита) і збори встановлюються, 

змінюються або скасовуються виключно шляхом внесення змін і доповнень до Кодексу. 

Місцеві податки, а також перелік і граничний рівень місцевих зборів затверджуються 

Парламентом. 

Приватний податок являє собою одноразовий платіж, що стягується при здійсненні 

операцій з майном, що перебуває у публічній власності, в процесі приватизації незалежно від 

виду використовуваних при цьому коштів. 

Суб'єктами оподаткування приватним податком є особи, яким у процесі приватизації 

передається у приватну власність майно (включаючи акції), що перебуває у публічній 

власності. 

Ставка приватного податку встановлюється у розмірі 1% вартості придбання майна, 

що підлягає приватизації. Приватний податок сплачується до підписання договору купівлі-

продажу і вноситься, залежно від приналежності майна, до державного бюджету або до 

бюджету адміністративно-територіальної одиниці. Саме тому приватний податок включений 

до переліку як державних, так і місцевих податків Республіки Молдова. 

Об‘єктом збору за паркування автотранспорту є саме паркова та її площа, а збору за 

паркування – паркувальне місце, спеціально облаштоване в суспільній зоні і авторизоване 

органом місцевого публічного управління, що використовується для стоянки транспортного 

засобу протягом певного часу. 
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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ  

 

Обґрунтування стратегічних рішень являє собою процес розгляду можливих способів 

досягнення перспективних фінансових цілей і вибору найбільш ефективних з них для 

практичної реалізації з урахуванням стратегічної фінансової позиції конкретного 

підприємства. Діапазон можливостей прийняття індивідуалізованих стратегічних фінансових 

рішень досить великий. Підприємство може приймати свої стратегічні фінансові рішення в 

широкому діапазоні, який називається «полем прийняття стратегічних фінансових 

рішень»[1]. В публікаціях відсутній цілісний підхід до вибору головної фінансової стратегії 

підприємства та не визначена системна структура формування функціональних видів 

фінансової політики стосовно її реалізації. Виникає потреба в теоретичному осмислені 

комплексу проблем, з якими стикаються підприємства нафтопереробного комплексу 

Кременчуцького промислового району, які постійно опрацьовують підходи до реалізації 

головної фінансової стратегії. Зміна кон‘юнктури на споживчому ринку за рахунок 

сезонності продуктів переробки нафти справляє вплив на вироблення стратегії 

нафтопереробних компаній. В умовах невизначеності ринку споживання обрати оптимальну 

стратегію надзвичайно складно. Разом з тим, з використанням математичних методів 

стосовно відповідної спрямованості стратегічної поведінки компанії можна наблизитися до 

отримання максимального прибутку для умов реальної діяльності. Стратегія поведінки на 

ринку за умов невизначеності зменшує вплив фактора випадковості, що дозволяє із значною 

імовірністю прогнозувати отримання прибутку компанією.  

Споживчий попит і обсяг продаж продуктів нафтопереробки залежить від сезону. Так, 

пік попиту на бензин та дизельне пальне припадає на весняно-літній період, на мазут та 

оливи – осінньо-зимовий період. В матричних іграх припускається, що в них приймають 

участь два гравці з протилежними інтересами[2]. Дії кожного гравця спрямовані на 

збільшення виграшу (зменшення програшу). В деяких задачах, що приводяться до ігрових, 

має місце невизначеність обумовлена відсутністю інформації стосовно впливу погоди. Такі 

умови залежать не від свідомих дій другого гравця, а від об‘єктивної дійсності й називаються 

іграми з «природою»[2]. В зв‘язку з цим великий інтерес для підприємств нафтопереробної 

галузі викликає опрацювання оптимальної стратегії в перехідні періоди. 

Прийняття стратегічних фінансових рішень накладає високу відповідальність на 

фінансових менеджерів у виборі найбільш ефективних шляхів фінансового розвитку 

підприємства за сезонного споживання продукції. Невдалі фінансові рішення можуть не 

тільки зірвати реалізацію намічених стратегічних фінансових цілей, але і знизити рівень 

фінансового потенціалу, який був досягнутий до початку стратегічного періоду. Прийняття 

стратегічних фінансових рішень в покладається на найбільш кваліфікованих фінансових 

менеджерів, які широко ознайомлені із основним комплексом проблем майбутнього 

фінансового розвитку підприємства. Вибір головної фінансової стратегії залежить від 

прийнятої базової корпоративної стратегії. Фінансова стратегія носить підлеглий характер 

стосовно базової корпоративної стратегії і покликана забезпечувати ефективну її реалізацію. 

Виходячи із системи видів базових корпоративних стратегій підприємств, пропонується 

система двох видів головної фінансової стратегії: зростання прискорене та обмежене. 
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РЕШЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ В МЕХАНИЗМЕ МОНЕТАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Проблемы монетарной политики 

Существующая денежно-кредитная политика сталкивается с рядом проблем на пути 

эффективного управления денежной массой. Среди этих проблем Ф. Мишкин [1] выделяет 

четыре основных. 

1. Кредитор в последней инстанции.  

2. Эффект сигнала.  

3. Рефинансирование.  

4. Возможность инфляции.  

Решение проблем монетарной политики 

Кредитор в последней инстанции. 

Корень данной проблемы заключается в том, что регулятор не может напрямую 

воздействовать на кредитную политику банка, в сегодняшних условиях. Предлагаемая 

автором концепция кредитных бондов [2] может устранить этот недостаток. При 

использовании бондов, как рычага воздействия на проводимых каждым банком кредитных 

операций, регулятор может не только застраховать действия коммерческих банков, но и 

существенно влиять в режиме реального времени на кредитную политику банков, что даст 

ЦБ прямой контроль над монетарной политикой, снизит воздействие на регулятора как 

кредитора в последний инстанции, поскольку прямое управление кредитной политикой 

каждого коммерческого банка снизит риски возникновения банкротства.  

В итоге данный подход по решению поставленной проблемы предполагает 

минимизацию риска кредитования через прямое воздействие на политику кредитования 

каждого банка. Ключевой особенностью данного подхода является значительное снижение 

временного лага, что повысит эффективность проведения монетарной политики 

государством и выведет ее на новый уровень. 

Эффект сигнала. 

Главный аспект данной проблемы – это непонимание участниками рынка проводимой 

центральным банком политики. Поэтому действия ЦБ следует сделать более прозрачными. 

Следует указывать подробную информацию о кредитной деятельности банка и операции с 

кредитными бондами. В результате этих данных участники рынка будут располагать 

подробной информацией о деятельности банков и проводимыми в их отношении действий 

центрального банка, что увеличит доверие к банковской системе и уменьшит риск высокой 

волатильности и позволит сформировать более прозрачный рынок капитала, а следовательно 

в большей степени подчинит его развитие денежно-кредитной политики, проводимой 

государством. 

Рефинансирование.  

Данная проблема автоматически находит свое решение при использовании кредитных 

бондов. Поскольку приобретая бонды при выдачи кредита банки в то же время воздействуют 

на ставку по кредиту через уменьшение собственной ликвидности. Следовательно 

изменяются аспекты рефинансирования. Данный подход в полной мере соответствует 

концепции снижения риска банковского сектора и тому особенному положению, что он 

занимает в народном хозяйстве. 

Возможность инфляции.  
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Полностью устранить данную проблему не представляется возможным, поскольку 

любое изменение в предложение денег неминуемо оказывает воздействие на инфляцию. 

Единственное, что автору представляется возможным сделать, - это повысить эффективность 

системы настолько, чтобы деньги в меньшей степени оставались в виде нераспределенной 

прибыли на банковских счетах и снизить возможность образование пузырей на финансовых 

рынках. В результате ликвидность кредитных бондов и их производных будет расти, что 

будет позволять банкам быстро восстанавливать свою потребность в ликвидности и 

вкладывать деньги в развитие отраслей народного хозяйства через кредитование. 

Вывод 

В итоге данное изменение в инструментах проведения денежно-кредитной политики 

окажет свое влияние на триллему [3] монетарной политики (monetary policy trillema) сместив 

акцент управления на фиксирование валютного курса. Такое направление позволит 

установить стабильность валютного курса и обеспечить развитие открытого рынка капитала. 

Однако, будет утрачена независимость монетарной политики. Выдвигаемый автором подход 

в рамках триллемы позволит повысить свою конкурентно способность на внешних рынках 

путем удержания определенного валютного курса, повысит эффективность монетарной 

политики путем более тесной интеграции ее инструментов в рынок капитала, снизит риски 

банковских шоков и волатильности на финансовых рынках через государственное 

регулирование денежно-кредитной политики. При этом не исключены дальнейшие действия 

со стороны государства по снижению рисков на рынке капитала не связанных напрямую с 

деятельностью монетарных властей, с тем чтобы повысить устойчивость финансовых 

рынков и сделать их более привлекательными для инвесторов. В результате выстроится 

новая парадигма риска на рынке капитала в частности на рынке денег и фондовом рынке, с 

тем чтобы уменьшить волатильность данных рынков и в большей степени подчинить их 

вектору развития проводимой государством монетарной политики. 
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧНОЇ ТА НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКІВ 

 

Фінансовому оздоровленню банківських установ приділено достатньо уваги у 

законодавчих актах, проте не існує єдиного регулюючого документу – різні напрями 

фінансового оздоровлення висвітлюються низкою законів та постанов. В останні роки даний 

напрям набуває все більшої актуальності та значимості, що підтверджується проведеним 

дослідженням банківської системи України. 

В процесі проведеного дослідження стану банківської системи України встановлено, 

що у перше півріччя 2014 р. зазнає негативного впливу з боку зовнішніх економічних 

факторів. Так, на 01.09.2014: значно знизилися кошти в Національному банку України (з 

47 222 млн. грн. на 01.01.2014 до 28 148 млн. грн.), частка простроченої заборгованості за 

кредитами у загальній сумі кредитів зросла з 7,7% до 11,2%, достатність (адекватність) 

регулятивного капіталу (Н2) склала15,21% у порівнянні із 18,26% на 01.01.2014, результат 

діяльності банків набув від‘ємного значення (-5 334млн. грн.) [1]. Такі зміни потребують 

негайного впровадження системи превентивних стабілізаційних заходів, а в окремих 

випадках і фінансового оздоровлення банківських установ з метою попередження 

руйнування банківської системи України, як основи фінансової безпеки держави. 

Так, Законом України «Про банки та банківську діяльність» визначене поняття 

фінансового оздоровлення банку, як «відновлення платоспроможності банку та приведення 

фінансових показників його діяльності у відповідність із вимогами Національного банку 

України» [2]. Цей же законодавчий акт обумовлює критерії віднесення банку до категорії 

проблемних та неплатоспроможних, проте заходи щодо запровадження процедур 

фінансового оздоровлення не висвітлює.  

Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам 

фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який набрав 

чинності у 2008 р. під час світової фінансової кризи і діє по сей час, регламентує  процедуру 

надання фінансової допомоги банкам під час їх фінансового оздоровлення [3]. 

Положенням «Про регулювання Національним банком України ліквідності банків» 

регламентуються:операції з рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для 

надання банкам кредитів овернайт, кредити рефінансування); операції репо (операції 

прямого репо, операції зворотного репо);операції з власними борговими зобов'язаннями 

(депозитні сертифікати овернайт та до 90 днів);операції з державними облігаціями 

України[4]. 

Інший законодавчий акт Закон України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» [5] надає визначення категоріями 

неплатоспроможності та банкрутства, взагалі не виокремлюючи банківські установи в 

специфічний сектор боржників, які мають особливі умови проведення санаційних процедур. 

Вітчизняні науковці активно досліджують проблему фінансового оздоровлення 

банків. Праці Барановського О.І., Єпіфанова А.О.,                  Добринь С.В., Клюско Л.А., 

Костогриз В., Міщенко В. [6-10] та ін. присвячено забезпеченню фінансової стійкості та 

платоспроможності банків, впровадженню системи антикризового банківського управління.  

Таким чином, в процесі проведеного дослідження  було встановлено, що поряд з 

існуючими нормативними та теоретичними підходами, бракує досліджень, які стосуються 

теоретико-методичної основи фінансового оздоровлення банків. Зважаючи на політичні та 

фінансово-економічні зміни у країні, які негативно позначаються на діяльності вітчизняних 
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банківських установ, виникає  необхідність розширення уявлення щодо фінансового 

оздоровлення банків. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУНАЦІОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ В 

УМОВАХ ЗМІННОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Страхова галузь країни забезпечує дієву систему захисту  майнових інтересів і прав 

громадян та підприємств, підтримує економічну безпеку держави, соціальну стабільність у 

суспільстві, а також є важливим фінансовим інструментом регулювання національної 

економіки та потужним засобом довгострокового інвестування в народне господарство через 

акумуляцію коштів. 

Страхові компаній, як і будь-які суб‘єкти господарювання, функціонують під впливом 

зовнішніх та внутрішніх факторів (макроекономічна ситуація в країні, політична ситуація, 

рівень життя населення і т.д.). Тому, страховий ринок вимагає безперебійного моніторингу з 

метою прийняття зважених стратегічних рішень.  

Сьогоденні, національний страховий ринок знаходиться під пресингом 

макроекономічних і політичних факторів. 
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Спостерігається суттєве скорочення кількості страхових компаній (далі - СК). 

Загальна кількість  СК станом на 30.06.2014 р. становила 400, у тому числі СК «life» – 58 

компаній, СК «non-life» – 342 компанії. У порівнянні з І півріччям 2013 року у І півріччі 2014 

року відбулось зменшення  на 15 компаній, за рахунок зменшення СК «life» – на 4 компанії, 

СК «non-life» – на 11 компаній. Таку тенденцію можна пояснити відсутністю чіткої 

цілеспрямованої державної політики щодо розвитку страхування; фінансово-економічною 

нестабільністю у країні; недосконалістю страхового законодавства.   

Ефективність та результативність діяльності будь-якої страхової компанії залежить 

від кількості укладених договорів страхування. 

Загальний обсяг укладених договорів за останні 3 роки зменшився. Зазначимо, що у І 

півріччі 2014 року порівняно з І півріччям 2013 року кількість договорів скоротилась на 77,1 

%, більшою мірою за рахунок різкого спаду кількості договорів з обов‘язкового особистого 

страхування від нещасних випадків на транспорті. Серед причин можна виділити:  недовіру 

населення до фінансових установ, зокрема з причин затягування або відмови виконання 

фінансовою установою своїх зобов‘язань за укладеними договорами; валютно-курсову 

нестабільність; збереження негативних інфляційних очікувань населення [3]. 

Страхові премії виступають основним джерелом грошових надходжень страховика від 

страхової діяльності. Саме після сплати страхувальником страхової премії набуває чинності 

укладений договір страхування. 

Валові страхові премії мають негативну динаміку. За І півріччя  2014 року страхові 

компанії України скоротили обсяги валових премій на 23 % (з 14,334 млрд. грн. до 11,04 

млрд. грн.)  у порівнянні з І півріччям 2013 року. При цьому, обсяги страхових виплат зросли 

на 5,5 % (до 2,357 млрд. грн.) [2]. 

Але, сформовані страхові резерви характеризуються позитивною тенденцією: у І 

півріччі 2014 року фіксується сукупний страховий резерв у розмірі 13802,9 млн. грн. Темп 

росту порівняно з аналогічним періодом 2013 року складає 12,9 %. Це відбувається за 

рахунок збільшення активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування» [1]. 

Представлення коштів страхових резервів, обумовлене в першу чергу збільшенням обсягів 

акцій на 7,5% (з 16 495,1 млн. грн. станом на 30.06.2013 р. до 17 738,2 млн. грн. станом на 

30.06.2014 р.), які складають близько 48,5% зазначених активів. Також, збільшення 

спостерігається по таким видам активів як банківські вклади (депозити) (на 6,9%), грошові 

кошти на поточних рахунках (на 4,9%), іпотечні сертифікати (на 182,0%). При цьому, в 

активах страховиків зменшилися обсяги облігацій (на 64,0%), нерухомого майна (на 7,3%) та 

цінних паперів, що емітуються державою (на 14,0%) [2]. 

Таким чином, для вирішення існуючих проблем страхового ринку необхідно: 

здійснити перехід на міжнародні принципи регулювання страхової діяльності шляхом 

прийняття нової редакції Закону України «Про страхування»; залучити довгострокові 

інвестиційні ресурси при створенні нових інструментів для населення; підвищити вимоги до 

капіталізації страховиків; встановити вимоги до платоспроможності страховиків на основі 

оцінки ризиків та якості його активів; запровадити європейські стандарти класифікації 

ризиків у страхуванні, скоротити кількість неефективних видів обов‘язкового страхування; 

здійснити перехід страховиків на Міжнародні стандарти фінансової звітності та забезпечення 

єдиного підходу до розкриття інформації у фінансовій звітності страховиків відповідно до 

цих стандартів; переглянути умови ліцензування, в т.ч. розширити підстави для тимчасового 

зупинення та анулювання ліцензії.  

Загалом, стосовно розвитку українського страхового ринку варто переймати досвід 

провідних країн світу у сфері страхової діяльності, при цьому, обов‘язково враховувати 

вітчизняні особливості. 

Література : 
1. Про страхування: Закон України від 07 березня 1996 р. № 85/96 (із змінами та 

доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua.  

http://zakon1.rada.gov.ua/
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //  http://forinsurer.com/  
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ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Переважна кількість автотранспортних підприємств сьогодні функціонують 

використовуючи спрощену систему оподаткування .В Україні існує дві форми системи 

оподаткування – це загальна та спрощена системи оподаткування. Кожне підприємство може 

обирати для себе найбільш підходящу для них форму. Зупинимось на спрощеній системі 

оподаткування. 

Відповідно до ч. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу України спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності - це особливий механізм справляння податків і зборів, що 

встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, на сплату єдиного податку в порядку та 

на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

Відповідно до ч. 3 ст. 291 Податкового кодексу України  юридична особа чи фізична 

особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така 

особа відповідає встановленим вимогам та реєструється платником єдиного податку в 

визначеному порядку. Платники єдиного податку звільняються від обов‘язку нарахування, 

сплати та подачі податкової звітності стосовно податку на прибуток, податку на прибуток 

фізичних осіб, земельного податку та інші. 

Перехід на спрощену систему оподаткування для юридичних осіб - суб'єктів 

підприємницької діяльності - можливий з будь-якого податкового періоду, а для єдиного 

податку тривалість податкового періоду дорівнює кварталу. Таким чином, протягом року 

існує чотири дати, з яких можна перейти на спрощену систему оподаткування: 1 січня, 1 

квітня, 1 липня і 1 жовтня. 

Згідно НК існує 6 груп для суб‘єктів, для яких можлива спрощена система 

оподаткування в Україні в 2014 р. Для ФОП - їх чотири: 1 - 3, 5 групи, для юридичних осіб - 

4 і 6.[1] 

Власники автотранспортних підприємств можуть відносить до 3,4,5,6 групи.  

До третьої групи входять ФОП без обмежень виду діяльності підприємця (крім тих, 

що заборонені в НК) з річним доходом 3 млн. грн. і 3 млн. грн. з урахуванням ПДВ для їх 

платників (подібна реєстрація можлива) і чисельністю співробітників до 20 осіб. Податок 

розраховується від доходу і становить 3% + ПДВ і 5% для неплатників. Ведення обліків 

передбачає як доходи, так і витрати (для платників ПДВ). Звітність подається кожен квартал. 

Діяльність ведеться без використання РРО. 

До четвертої групи належать юридичні особи без обмеження виду господарської 

діяльності з доходом в 5 млн. грн. на рік і кількістю працівників до 50 осіб. Податок 

розраховується за процентною ставкою і розрахунок походить від отриманого доходу і 

становить 3% (для платників ПДВ) і 5%. Звітність до податкової надається що квартально. 

Використання РРО обов‘язково. [2] 

На відміну від автотранспортних  підприємств, що використовують загальну систему 

оподаткування,  підприємства на спрощеній системі ведуть спрощену  звітність та сплачують 

набагато меншу кількість податків , від чого мають значно більший прибуток. Перевагам 

http://forinsurer.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-6


97 
 

також є простота нарахування єдиного податку та звільнення від сплати деяких податків та 

платежів. Тариф на перевезення таких підприємств менший, а кількість учасників 

перевезення – більша.  За  цих умов, підприємства на загальній системі оподаткування не 

здатні конкурувати . 

Великим недоліком використання спрощеної системи оподаткування є надходження 

до держави  меншої кількості податків,що негативно впливає на стан економіки. 

Отже, використання спрощеної системи оподаткування має ряд переваг та недоліків. 

Спрощена система оподаткування забезпечила динамічний розвиток малого підприємництва 

та стабільні надходження до бюджету, що свідчить про адаптованість та прийнятність її для 

значної категорії суб'єктів підприємницької діяльності. Система дозволяє підприємцям 

легально працювати, незважаючи на недосконалість існуючої загальної системи 

оподаткування та надвисокого податкового навантаження на фонд оплати праці. З цього 

можна зробити висновок, що для розвитку автотранспортного підприємства доцільним буде  

реконструкція загальної та спрощеної системи оподаткування, з урахуванням усіх недоліків 

та переваг. 

Список використаних джерел : 

 1. Податкова система України / [Електронний ресурс] – Режим доступу /   

http://uk.wikipedia.org/wiki/ 

 2. Економікапідприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, – 

1999. – с. 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 

Экономическая безопасность в современном мире – это основа экономически 

эффективного государства, т.е. государства, которое способно отстаивать свои национальные 

интересы и обеспечивать свою национальную безопасность. 

Важнейшим элементом экономической безопасности страны выступает финансовая 

безопасность. Она является необходимым условием для осуществления государством 

финансово-экономической политики и защиты национальных интересов.  

В современном мире, по мнению известного итальянского эксперта по 

международным финансам Фульчери Брунни Роча, «использование экономической и, 

особенно, финансовой мощи, позволяет обеспечивать столь же насильственное 

проникновение в страну - соперницу, как это можно сделать с помощью самолетов и танков: 

предприятия нельзя разбомбить, но можно закрыть, людей нельзя убить, но можно сделать 

безработными или, по существу, рабами». 

Угрозы финансовой безопасности России (как факторы, препятствующие или 

создающие опасность реализации национальных финансово-экономических интересов) 

можно подразделить на внутренние и внешние угрозы. 

К внутренним угрозам относятся: 

1. Угрозы производственного и технологического характера:   

- деформированность структуры российской экономики: сырьевая направленность; 

- изношенность основных фондов и высокая аварийная опасность; 

- угроза надвигающегося энергетического дефицита. 

2. Финансовые угрозы: 

- дефицит бюджета; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/
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- невысокий уровень инвестирования в российскую экономику; 

- высокий уровень распространенности теневой экономики. 

3. Организационно – правовые угрозы: 

- высокий уровень монополизации экономики; 

- недостаточность развития объектов инфраструктуры; 

- массовое распространение коррупции.  

4. Социальные и демографические угрозы: 

- низкий уровень жизни населения;  

- усиление имущественной дифференциации населения.  

Вторым видом являются внешние угрозы, к которым относятся: 

1. Высокий уровень внешнего долга. 

2. Преобладание сырьевых товаров в российском экспорте. 

3. Зависимость России от импорта многих важнейших видов продукции, включая 

продовольствие.  

4. Отток капитала за границу.   

Одной из наиболее веских внутренних угроз финансовой безопасности является 

дефицит бюджета. 

Государственный бюджет – это план доходов и расходов государства на финансовый 

год и на плановый период. Дефицит бюджета представляет собой превышение расходов над 

доходами. 

В Российской Федерации  после финансового кризиса 2008 года бюджеты 

формировались с дефицитом. Дефицит федерального бюджета   на 2010 год составлял 2428,6 

млрд. руб. или 5,4% ВВП, на 2011 год сократился до 1 814 млрд. рублей, что составляло 3,6 

% ВВП, в 2013 году сумма дефицита уменьшилась до 310,5 млрд. руб. За 2014 год по 

прогнозным оценкам дефицит бюджета составит 389,6 млрд. руб. или 0.6% ВВП. Дефицит 

федерального бюджета в 2015 году составит 430,7 млрд. руб. (0,6% ВВП). 

Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета являются 

государственные заимствования, средства от приватизации имущества, находящегося в 

федеральной собственности.  

Поэтому бюджетный дефицит рассматривается как фактор увеличения 

государственной задолженности. Ее размер и отношение к ВВП является основным 

итоговым финансовым показателем сектора государственного управления. Согласно 

критерию экономической безопасности внешний долг не должен превышать 25 % ВВП. 

Профицит бюджета позволяет решать проблему государственного внешнего долга. Вместе с 

тем бюджетный дефицит может также отражать кризисные явления в экономике. В таких 

случаях требуется принятие срочных и действенных экономических мер по стабилизации 

экономики, финансовому оздоровлению хозяйства, а зачастую и соответствующих 

политических решений.  

Классический подход к определению позитивной роли госдолга в экономике 

заключается в использовании государственных займов в качестве субститута налоговых 

поступлений. Государственный долг рассматривается как инструмент стабилизационной 

макроэкономической политики.  

Внешний долг государства требует постоянного контроля, так как несвоевременность 

платежей по нему, рост задолженности ухудшают как репутацию для настоящих и 

потенциальных кредиторов, негативно сказываются на внешнеэкономических связях страны, 

так и ослабляют экономику государства, в долгосрочном периоде вызывая спад производства 

и инфляцию.  

Рост внешней задолженности России возник в 1990-е годы в связи с распадом СССР и 

переходом к рыночным принципам хозяйствования. Россия, как правопреемница СССР, 

взяла на себя долговое бремя всех союзных республик, в связи с чем проблема внешней 

задолженности обострилась. Переоформленная задолженность России по долгам СССР  к 

1991 г. составляла почти 100 млрд. долл. И если в 1985 г. СССР занимал 12-ое место в мире 
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по размеру внешнего долга, то к концу своего существования он оказался на 2-ом месте, 

уступая только Бразилии.  

К настоящему времени внешний долг РФ сформирован исходя из долга СССР и 

нового суверенного долга России за счет кредитов международных валютных фондов и 

других зарубежных кредиторов.  

По относительным показателям, российский внешний госдолг составляет 3 % от 

объема ВВП страны. Для сравнения — после кризиса 1998 года внешний долг России 

составлял 146,4% от ВВП.  

Величина совокупного внешнего долга Российской Федерации (всех секторов 

экономики) перед нерезидентами на начало 2008  года составляла 463,9 млрд. долларов 

США, к началу 2009 года его величина достигла своего максимального значения – 480,5 

млрд. долларов США. По состоянию на 1 января 2012 года внешний долг составил 538, 9 

млрд. долларов, что существенно превышает показатели предыдущих лет в среднем на 50 

млрд. долларов. 

На 1 октября 2014 года внешний долг составил 53,7 млрд. долларов. Это стало 

возможным в результате некоторой стабилизации ситуации в данной сфере, наблюдавшейся 

на текущий момент. Вместе с тем, вопросы осуществления систематического мониторинга 

задолженности,  принятия мер по регулированию объемов и характера внешних 

заимствований российских организаций в целях снижения связанных с ними рисков не 

утратили своей актуальности. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537 утверждена 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», которая 

освещает  состояние России и современного мира, тенденции развития, описывает 

национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты, 

меры по обеспечению национальной обороны и экономической безопасности. 
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ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Ступінь реалізації фіскальної функції податків значною мірою залежить від 

результативності контрольної роботи податкових органів. Враховуючи ж існування високого 

рівня тіньової економіки та ухилення від сплати податків, особливо гостро постають питання 

оцінки реальної ефективності та результативності контрольно-перевірочної роботи 

податкових органів, якості здійснення податкових перевірок. В науковій думці немає 

єдиного підходу до визначення поняття «ефективність податкового контролю», що, 

насамперед, пов‘язано з відсутністю однозначності у трактуванні понять «ефект» та 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
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«ефективність», особливо у податковій сфері, а це, в свою чергу, зумовлює наявність 

широкого спектру методів оцінювання. Найчастіше при оцінці ефективності податкового 

контролю оперують такими показниками як середня сума донарахувань на одну перевірку та 

середня сума донарахувань на одного перевіряючого, що, на нашу думку, не є коректним.  

З точки зору економічної теорії ефективність визначається як співвідношення ефекту, 

результату діяльності до обсягу ресурсів, витрачених на його досягнення. Виходячи із цього, 

під ефективністю податкового контролю можна розуміти ступінь досягнення мети 

контролю за оптимального рівня витрат на його реалізацію. З точки зору вітчизняної науки, 

ефективність контролю за платниками податків може визначатися за двома підходами: як 

співвідношення податкових надходжень до витрат на утримання податкового органу 

(Жигаленко О.В. та Шевчук О.А.) та як співвідношення донарахувань за перевірками до 

понесених витрат (Морозов М.С.). Однак, на нашу думку, витрати на утримання податкового 

органу не можна брати в якості основи для розрахунку, оскільки даний показник включає у 

себе витрати не лише пов‘язані з реалізацією контролю за справлянням податків, а й кошти, 

витрачені на забезпечення діяльності контролюючого органу в цілому. Не коректно 

застосовувати в якості витрат і фонд оплати праці податківців, які задіяні в реалізації 

контролю за платниками, оскільки дані витрати не відображають «чистої» суми витрат на 

проведення контрольних заходів. Тим більше, що контроль за платниками передбачає не 

лише діяльність відділів податкового аудиту, а і підрозділів стягнення податкової 

заборгованості, консультативної роботи; а результат роботи аудиторів залежать також від 

ступеня ефективності роботи інших структурних підрозділів податкового органу. Найбільш 

доцільним було б використання показника витрат на проведення контрольно-перевірочних та 

оперативно-слідчих заходів, консультацій, заходів зі стягнення податкової заборгованості, 

однак зробити це не представляється можливим через відсутність інформації у зазначеному 

розрізі. Враховуючи, що контроль має бути присутній на кожному етапі управління, а 

складовою оперативного управління податками є адміністрування, ефективність 

контрольних дій доцільно оцінити на кожному з етапів адміністрування.  

Далі слушним постає питання: що є ефектом реалізації податкового контролю? 

Процес виміру рівня ефективності методично пов'язаний з визначенням відповідних 

критеріїв, які повинні характеризувати досягнення поставленої мети контролю: забезпечення 

своєчасної та повної сплати податків відповідно до вимог чинного законодавства. Мета 

контролю може досягатися шляхом запобігання, виявлення і припинення податкових 

правопорушень, своєчасного та повного відшкодування втрат бюджету при порушенні 

податкового законодавства. В цьому аспекті ефектом податкового контролю можна 

вважати досягнення достатньо високого рівня сумлінного виконання платниками 

податкового законодавства, що проявляється у зростанні рівня повноти надходжень від 

платників податків та зростанні добровільної і своєчасної сплати податкових зобов‘язань, 

зокрема за рахунок зниження обсягів переплат та податкового боргу. При оцінці слід 

враховувати, що при ефективній роботі консультативних підрозділів, якісній профілактичній 

роботі та/або зниженні рівня тіньової економіки спостерігається зменшення обсягів 

донарахувань за перевірками при одночасному зменшенні кількості останніх, що формально 

може сприйматись як зниження ефективності (результативності) роботи, хоча по суті це не є 

так. І навпаки, при неефективній консультативній, профілактичній роботі та/або зростанні 

рівня тіньової економіки може спостерігатися зростання обсягів донарахованих сум за 

результатами перевірок. Вважаємо, що реалізація принципу ефективності контролю означає, 

що за його результатами мають бути своєчасно і в повній мірі виявлені невідповідності 

(порушення), встановлені їх причини та винні особи, розроблені та застосовані дієві 

репресивні та профілактичні заходи. При існуванні планів донарахувань за результатами 

податкових перевірок зазначені критерії виконати в повній мірі неможливо, що нівелює зміст 

контролю.  

Крім того, ефективність податкового контролю як виду управлінської діяльності, 

можна оцінити за рівнем виконання функцій контролю, основними з яких є: профілактична 
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(Проф), ревізійна (Рев), мобілізуюча (Моб), репресивна (Репр), інформативна (Інф); 

виконання кожної з функцій має свою мету і може бути оцінена певними показниками. При 

загальній оцінці ефективної податкового контролю слід розраховувати інтегральний 

показник ефективності, який враховуватиме коефіцієнти ефективності виконання кожної із 

його функцій:  

1Еф  контролю
n

ЕФі і
Ka

, 

 де КЕФ і – коефіцієнт ефективності реалізації відповідної функції контролю, n – 

кількість аналізованих функцій, аі – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску 

кожної окремої функції контролю (і) в загальний рівень ефективності, так як не всі функції 

контролю мають однакове значення. Зокрема, значно важливішою є ревізійна функція, яка 

передбачає повноту виявлення порушення платником, і мобілізуюча, аніж репресивна, 

оскільки при якісних перевірках і при забезпеченні повноти сплати всіх донарахованих сум 

до бюджету, репресивна і профілактична функції автоматично матимуть вищий рівень 

реалізації. Вагові коефіцієнти можуть встановлюватись на основі експертних оцінок, але у 

сумі вони мають становити 1. Вважаємо, що вагові коефіцієнти можуть бути наступними: 

Рев = 0,3, Моб = 0,25, Репр = 0,2, Проф = 0,15, Інф = 0,1. Найвищим значенням 

інтегрального показника ефективності податкового контролю (Еф контролю) є наближення його 

до 1, тобто до 100%. При якісній перевірці господарської діяльності та операцій платників 

податків на відповідність їх законодавчим вимогам визначається ефективність виконання 

ревізійної функції контролю. При повноті виявлення порушень і за умови високого рівня 

узгодження донарахованих сум, невисокого рівня оскарження можна вважати, що ревізійна 

функція виконується ефективно. Якщо рівень узгодження донарахувань і рівень сплати 

узгоджених за результатами донарахувань сум становить чи наближається до 100%, можна 

зробити вважати, що мобілізуюча функція контролю є ефективною. В умовах же високого 

рівня тіньової економіки, суб‘єктивізму ставлення податківців до платників, високого рівня 

ухилення та корупції, виконати зазначені функції ефективно просто неможливо.  

Таким чином ефективний податковий контроль має бути спрямований не лише на 

виявлення податкових порушень, недоліків в розрахунках, неточностей і помилок у веденні 

обліку, а й на запобігання їх виникненню в майбутньому. У результаті дієвого податкового 

контролю має підвищуватись рівень сумлінності платників та законності їх фінансово-

господарської діяльності. При цьому платники самостійно і в повній мірі сплачуватимуть 

податкові зобов‘язання до бюджету, зростатиме повага до держави і фіскальних органів, 

зокрема. Суми ж донарахувань за результатами податкових перевірок скорочуватимуться. 

Таким чином, при оцінці ефективності податкового контролю неприпустимо як 

індикативний показник використовувати лише суми донарахувань за перевірками («чим 

більше – тим краще») не аналізуючи при цьому динаміку інших показників, зокрема рівня 

ухилення, тіньової економіки, кількості порушників тощо. Якщо останні показники 

скорочуються, як і суми донарахувань за перевірками, то можна стверджувати, що 

податковий контроль виконується ефективно. Якщо ж суми донарахувань зростають, а 

рівень ухилення і тіньової економіки залишаються без змін, або також зростають, це свідчить 

про недієвість і неефективність виконання репресивної, профілактичної і ревізійної функцій 

контролю. Варто зазначити, що достовірна оцінка ефективності податкового контролю 

можлива лише в розрізі видів перевірок з розбивкою останніх на планові і позапланові. В 

іншому ж випадку результати аналізу не матимуть змісту. З огляду профілактики порушень 

справедливим та ефективним вважатиметься зменшення донарахувань, але за умови 

зменшення тіньового сектору економіки та корумпованості при одночасному зростанні рівня  

податкової дисципліни. 

Отже, ефективність податкового контролю є складним, інтегрованим показником, для 

оцінки якого необхідно використовувати комплексну систему  кількісних і якісних 

індикаторів. Розробка системи індикативних показників ефективності податкового контролю 

буде предметом наших подальших наукових пошуків. 
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ДОВІРА КЛІЄНТІВ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇЇ 

ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Надійна банківська система є атрибутом суверенності держави, запорукою її 

фінансової безпеки. Банківська система України має ряд недоліків, що впливають на її 

функціонування. Одним  із таких недоліків є недовіра користувачів до фінансових установ. 

Ефективна банківська діяльність можлива лише у випадку, коли громадяни довіряють 

банківській системі своєї країни. А на даному етапі довіра громадян до банківської системи 

підірвана. Починаючи з 2008 року, коли Україна відчула вплив світової економічної кризи, 

обсяги депозитних вкладів значно скоротилися і досі не можуть досягти докризового рівня 

[1]. 

Причинами такої поведінки громадян є: 

- нестабільна політична й економічна ситуація в країні; 

- відсутність грошових коштів, які можна розмістити на рахунку; 

- не розуміння населенням заходів держави, які вживаються в кризових ситуаціях для 

збереження стабільності; 

- спекулювання банків іноземною валютою та інші макро- та мікроекономічні 

чинники. 

Так, за даними Світового банку лише 41,3%  українців старше 15 років мають 

депозитні рахунки, що значно менше  у порівнянні з іншими країнами (табл. 1). 

У 2014 році ситуація дещо погіршилася, адже від початку року загострилася 

політична ситуація та розпочалася дестабілізація ситуації у регіонах. Це призвело до відтоку 

грошей із депозитних рахунків. Так, у травні цього року порівняно з квітнем обсяг депозитів 

в українських банках знизився на 0,7 %, до 376,7  млрд. грн. у національній валюті, й на 5 %, 

до $24,2  млрд. в іноземній валюті. 

 

Таблиця 1 - Частка громадян, які вклали гроші в банки у 2013 році 

Країна 

Громадяни, які довіряють 

банківській системі, % 

У 2013 році                        У 2012 році 

Україна 41, 3 28 

Росія 48,2 35 

Білорусія 58,6 51,1 

Польща 70,2 58,5 

США 88 41 

Німеччина 98,1 76,3 

Джерело  [2] 

 

Загалом, у січні-травні обсяг депозитів у національній валюті знизився на 10,8 %, в 

іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 21,4 % [3]. Це призвело до того, що 

Національний банк України 28  березня 2014  року прийняв постанову № 172 «Про 

врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій».  

Одним із пунктів цієї постанови є тимчасова заборона випуску банками ощадних 

(депозитних) сертифікатів. Погашення ж раніше випущених ощадних (депозитних) 

сертифікатів здійснюється виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника 
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сертифіката або його пред‘явника, що у свою чергу теж призвело до невдоволення клієнтів 

банків [3]. 

З цього можна зробити висновок, що основною причиною недовіри до вітчизняних 

банків є нерозуміння громадянами заходів держави щодо збереження стабільності ситуації у 

фінансовому секторі. 

З метою усунення негативних чинників недовіри до банків, на думку автора, 

необхідно провести наступні заходи: 

Так, у політичній сфері: 

- стабілізувати політичну ситуацію в країні, підвищити загальний рівень репутації 

України серед інших держав; 

- відновити довіру населення до національної грошової одиниці України; 

- призначити на керівні посади в Національному банку України кваліфікованих 

керівників; 

- пришвидшити розроблення та прийняття комплексу законів про банківську та 

кредитну діяльність;  

- здійснювати політику, спрямовану на зміцнення авторитету Національного банку 

України; 

- створити позитивний інвестиційний клімат для залучення іноземних коштів; 

- регулярно перевіряти ефективність заходів, вжитих НБУ, щодо фінансового 

оздоровлення банківської системи. 

Для подолання  недоліків в економічному секторі мають вживатися такі заходи:  

- створити для  суб‘єктів економіки можливість вчасно оцінювати фінансовий стан 

будь-яких банків України; 

- наростити ресурси Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які мають покривати 

суму вкладів хоча б у двох-трьох найбільших банках країни; 

- чітко визначити послідовність етапів здійснення банківського нагляду. 

Для того, щоб мінімізувати негативний вплив безпосередньо на банківську діяльність 

потрібно: 

- банкам зосередитися на своїй репутації, яку  створюють їх співробітники; 

- більше уваги приділяти якості обслуговування клієнтів; 

 - виявити напрямки, які потребують корегувань з боку менеджменту комерційного 

банку; 

- усунути можливість спекулювання іноземною валютою. 

Отже, ефективне функціонування банківської системи та довіра до неї є неодмінним 

атрибутом економічно розвинутої держави, запорукою її стабільності та зростання. 

Діяльність кожного банку визначається мережею його клієнтів. Отже, клієнти є 

визначальними для банківської установи. 

Держава повинна здійснювати науково обґрунтоване втручання у ринкові механізми 

шляхом прийняттям відповідних законів у сфері кредитування, спрямованих на підтримку 

вітчизняних банківських установ. Відтак, можна зробити висновок, що державі слід 

жорсткіше контролювати банківський сектор на предмет чесності банків. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Останні десятиліття світ існує в рамках економічної і фінансової глобалізації, та при 

всіх перевагах останньої, рівень економічного зростання протягом останніх 30 років був 

менше від 1960-1970 рр. Нобелівкий лауреат Пол Кругман, відмічає, що сукупний реальний 

ВВП країн з розвиненою економікою за період 2000-2007 років зріс на 18 %, прогнози 

передбачали продовження тенденції росту, та в дійсності період 2007-2014 років відповідає 

приблизно 6 % [1, с. 16]. Причиною спаду фахівці називають фінансові кризи, які порушують 

фінансову стійкість держав. Так, в період з 1970 по 2013 рік було близько 400 таких 

прикладів: причому країни з розвиненою економікою пережили лише 35 фінансових криз, і 

половина з них припала на період після 2007 року, в країнах з економікою, що розвивається 

було відзначено 218 останніх, більшою частиною в 1990-х роках. На долю валютних криз 

припадає половина фінансових потрясінь, з 1970 по 2011 рік сталося 147 банківських криз, 

деякі з них мали загальносвітове значення (азійська криза 1997-1998 років та Велика рецесія 

2008-2009 років), інші кризи відносять до категорії боргових [2, с. 8]. Таким чином, при 

загальносвітовому підвищенні рівня життя, як і раніше, постає потреба вдосконалення 

індикаторів фінансової стійкості задля можливості своєчасного попередження та реагування 

на фінансові кризи. 

Проблематиці розробки індикаторів оцінки фінансової стійкості держави присвячені 

фундаментальні напрацювання Нуріель Рубіні, Роберта Солоу, Пола Кругмана та інших. 

Однак, багатогранність висвітлення потребує більш детального вивчення данного питання 

задля всеохоплюючої її оцінки та реалізації в межах національного простору. 

Необхідно зазначити, що за специфікою розрахунку та  відображення сукупність 

існуючих індикаторів фінансової стійкості можна систематизувати за групами класифікації. 

Так, залежності від зв'язку індикаторів фінансової стійкості з динамікою ВВП виділяють 

проциклічну (збігається з динамікою відтворення ВВП: грошові агрегати, швидкість обігу 

грошей, рівень цін, короткострокові процентні ставки), ациклічну (слабо узгоджується з 

динамікою ВВП: видобуток природних ресурсів, довгострокові процентні ставки, торговий 

баланс, еспорт) та контрциклічну групу показників (змінюються протилежно економічного 

циклу ВВП: запаси готової продукції, рівень безробіття, рівень банкрутств). Прикладом 

класифікації за рівнем циклічності є система податково-бюджетних індикаторів Світового 

банку, за якою країни розподіляють на 4 групи:  найкращі – носять контрциклічний характер 

(США, Канада, Австралія, Великобританія, Франція, Італія, Швеція, Сирія, Кенія, Ботсвана 

та Республіка Корея),  найгірші - проциклічний (Китай, Монголія, Індонезія, Україна, 

Білорусь, Венесуела, Еквадор), такі, що наближаються до проциклічних (Росія, Польща, 

Румунія та інші) або до контрциклічних (Норвегія, Фінляндія, Німеччина, Португалія, 

Іспанія та інші). Більший рівень проциклічності означає накопичення країнами в 

сприятливий економічний час боргів та дефіцитів бюджету і відсутність коштів для 

стабілізації у кризовий момент, найкращим є політика антициклічності показників [3]. 

 За рівнем часової кореляції з ВВП виділяють випереджаючі, співпадаючі та запізнілі 

індикатори фінансової стійкості. Прикладами розробки системи випереджаючих індикаторів 

є агентство Conference Board Inc.(США), статистичний департамент ОЕСР (для США та 

інших країн-учасниць), у Росії розрахунок таких індикаторів здійснює Інститут економічної 

політики ім.Є.Т.Гайдара. 

За методологією побудови індикатори поділяють на три групи: якісний аналіз 

(графічне зіставлення динаміки фундаментальних економічних показників перед фінансовою 

кризою і в спокійному стані, до них відносять системи індикаторів Ейхенгрін та Роуз (1998), 
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МВФ (1999),  Камінські і Рейнхарт(1999), Інституту економіки перехідного періоду Росії 

(2003); економетричне моделювання (побудова регресійних моделей,  що відображають 

залежність ймовірності фінансової кризи від ряду економічних індикаторів в майбутньому: 

моделі Демиргюч-Кунта(1998), Харда і Пазарбашіоглу(1998), Синельникова (2000); 

непараметричні оцінки (розробляють числові характеристики шляхом виокремлення 

граничних значень чи зведених індексів, що завчасно дають виявити фінансове потрясіння: 

моделі Камінські, Лізондо та Рейнхарт (1998). 

В умовах інформатизації суспільства, індикаторами рівня фінансової стійкості країни 

є її місце в світових рейтингах. Найбільш впливовими серед них вважається Standard & 

Poor's, Moody's, Fitch Ratings, паралельно у 2001 році засновано Асоціацію кредитних 

рейтингових агентств Азії, а у 2009 році була створена Європейська асоціація кредитних 

рейтингових агентств. Проте, результати досліджень подвійних криз в 20 країнах світу М. 

Гольдштайна і Р.Камінські доводять, що останні не змогли передбачити банківську кризу, і 

лише деякі коливання рейтингів характеризували валютну нестабільністю, тому, ряд 

аналітиків вважає, що національну фінансову стійксть здатні об'єктивно оцінити тільки 

рейтингові агентства усередині країни.  

Отже, для реалізації позитивних економічних сценаріїв в майбутньому варто 

осмислити, що фінансова стійкість є невід‘ємним атрибутом суверенності держави, а тому її 

оцінка повинна бути побудована з урахуванням науково обґрунтованого та практичного 

досвіду країн, що демонструють випереджаючі темпи економічного та соціального 

зростання. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ 

 

Лизинг является гибким и многообещающим экономическим рычагом способным 

привлечь инвестиции, способствовать подъему отечественного производства, привлечь 

капитал в жизненно важные отрасли экономики страны, обеспечить реальную поддержку 

бизнесу, обеспечить долгосрочный и надежный доход для коммерческих банков и т. п. 

Быстрый рост лизинговых операций объясняется наличием ряда преимуществ, однако 

существуют и определенные недостатки лизинговой операции для его участников. 

В среде хозяйствующих субъектов лизинг как механизм финансирования 

приобретения и модернизации производственных фондов занимает все большее место. К 

основным причинам обращения предпринимателей к услугам лизинговых компаний 

относятся: большая гибкость лизинга, менее жесткие требования по дополнительному 

обеспечению и гарантиям, более продолжительные сроки финансирования, меньшее 

количество бюрократических барьеров, налоговые преимущества и большая поддержка со 

стороны поставщиков.  

http://www.worldbank.org/
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Наиболее значимой причиной, однако, является недоступность банковских кредитов 

для многих лизингополучателей. Тем не менее, лизинг все еще пользуется низкой 

популярностью у крупных фирм с достаточным количеством денежных средств, 

позволяющим им выбирать между лизингом и другими источниками финансирования.  

Дальнейшие перспективы развития лизинга, в первую очередь, связаны с решением 

существующих проблем, среди которых необходимо выделить основные: 

1. Пробелы в законодательстве. Одним из обязательных условий дальнейшего 

успешного и эффективного развития и функционирования лизингового бизнеса является его 

надежное правовое обеспечение нормами законодательства. Все участники лизингового 

рынка заинтересованы в защите своих прав и гарантий на всех стадиях лизинговой сделки. 

На сегодняшний день нормативно-правовая база, регламентирующая порядок 

осуществления лизинговых сделок, представлена большим количеством нормативно-

правовых актов, которые охватывают практически все аспекты заключения и сопровождения 

лизинговых договоров. Однако до сих пор не доработаны либо не соответствуют практике 

лизинговой деятельности некоторые положения закона, например об использовании 

изъятого имущества для дальнейшего предоставления в лизинг, о порядке завершения 

договора лизинга и передачи имущества в собственность лизингополучателю, о порядке 

исчисления и возмещения НДС и др.  

Спорным является и регулирование ситуации при дефолте лизингополучателя. 

Вопрос об изъятии объекта лизинга у недобросовестного лизингополучателя действующее 

законодательство предписывает решать через суд, но не регламентирует условия, кто, на 

каких условиях и где будет хранить это имущество в ходе судебной процедуры. Эта 

ситуация может негативно сказаться на сохранности имущества, учитывая тот факт, что 

судебные процессы могут длиться очень долго.  

Совершенствование нормативно-правовой базы должно быть направлено на 

закрепление инвестиционного характера лизинга и максимальную защищенность инвестора 

на российском рынке. Это сделает лизинг привлекательным для отечественных и 

зарубежных инвесторов и создаст для них равные условия осуществления своей 

деятельности. Однако, несмотря на названные недостатки, многие участники рынка считают, 

что стабильность законодательства будет способствовать развитию лизинга даже больше, 

чем дальнейшее совершенствование.  

2. Наличие сложностей с получением финансирования лизинговых проектов. В своей 

инвестиционной деятельности лизинговые компании используют как собственные, так и 

привлеченные средства. Как правило, дешевые кредитные ресурсы используются банками и 

другими финансовыми структурами для финансирования дочерних или дружественных 

лизинговых компаний, остальным же достаются недешевые кредиты и высокие требования 

по обеспечению. В результате повышаются лизинговые платежи, что делает лизинг одним из 

наиболее дорогих источников финансирования капитальных вложений предприятия. 

Кроме того, кредитовать лизинговые компании в требуемом объеме не позволяет 

норматив Центрального Банка, устанавливающий предельный лимит риска на одного 

заемщика. Необходимость повышения этого лимита для лизинговых компаний является 

весьма актуальным вопросом, поскольку большинство из них создано при банках, в которых 

они и кредитуются. В результате банк, желающий расширить объем лизинговых операций, 

вынужден создавать еще одну или несколько компаний, что ведет к дополнительным 

издержкам вследствие организационных затруднений и возможного «рассеивания» бренда. 

Данная проблема может быть решена за счет создания специальной государственной 

программы кредитования лизинговых сделок (непосредственно лизинговых сделок, а не 

отдельно взятых лизинговых компаний).  

3. Трудности, возникающие у лизинговых компаний при возврате оборудования в 

случае нарушения лизингополучателем условий договора лизинга. Использование 

лизинговыми компаниями в таких случаях судебно-правовых рычагов затягивает процесс 

получения денег на многие месяцы. К тому же существующая судебная практика имеет 
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склонность принимать решения в пользу должника. Необходимо укрепить уверенность 

лизингодателей в возможности возвратности переданного оборудования.  

Решение данной проблемы немедленно приведет к снижению требований лизинговых 

компаний по обеспечению к лизингополучателям и требований банков к лизинговым 

компаниям, а также послужит дополнительным стимулом для привлечения иностранных 

инвесторов на российский рынок. 

4. Напрямую с предыдущим пунктом связана проблема неразвитости вторичного 

рынка оборудования. Даже если лизингодателю удалось законным путем вернуть 

оборудование и расторгнуть договор с лизингополучателем, нет никакой уверенности в том, 

что он сможет продать данное оборудование и вернуть (хотя бы частично) вложенные 

средства. Кроме того, сразу возникает временной вопрос длительности продажи 

оборудования.  

Данная проблема также касается лизингополучателя, поскольку после окончания 

срока договора лизинга оборудование переходит в собственность лизингополучателя, а тот, в 

свою очередь, может в случае необходимости продать его на вторичном рынке (конечно, 

если такой существует). Данная проблема является одной из наиболее трудно решаемых, 

поскольку, вторичные рынки традиционно развиваются в последнюю очередь.  

В качестве временного решения данной проблемы отдельные поставщики 

оборудования начали предоставлять лизинговым компаниям гарантии «обратного выкупа», 

принимая на себя часть риска, связанного с невыполнением лизингополучателем своих 

обязательств перед лизинговой компанией.  

5. Необходимо отметить, что, несмотря на достаточный срок развития лизинга в 

России, он все еще является новым финансовым инструментом и количество 

подготовленных профессионалов в этом секторе рынка невелико и не соответствует 

существующим потребностям.  

Таким образом, на сегодняшний день лизинг может составить серьезную 

конкуренцию традиционным инструментам финансирования капитальных вложений. За счет 

существующих налоговых преимуществ и гибкости лизинговых схем, данный вид бизнеса 

отвечает потребностям большинства российских предприятий, испытывающих серьезные 

проблемы, связанные с устареванием технологического оборудования и необходимостью его 

ремонта и модернизации. Внимание, которое в последние время российские государственные 

и законодательные органы уделяют развитию лизинга, позволяют надеется на то, что 

большинство из существующих проблем будут решены уже в самом ближайшем будущем. 
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ГРУПУВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сільськогосподарське підприємство, вирішуючи питання що і як виробляти, за якою 

ціною і кому реалізувати свою продукцію, вміння ефективно господарювати  стає умовою їх 

виживання в конкурентному середовищі виступає не лише суб'єктом, який просто проводить 
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діяльність, як це було в роки централізовано-планової системи, а й перетворюється на 

господарюючий суб'єкт, коли фактори виробництва є власністю суб'єктів господарської 

діяльності. На цій основі виникає нове поняття „господарювання‖, яке окремими авторами 

розглядається широко і визначається як „діяльність, яка направлена не на виготовлення 

продукції як такої, а на створення можливості для її виробництва, обміну і отримання 

прибутку від її реалізації‖ [4, с. 141]. При цьому, в склад господарювання вони включають 

всі види діяльності підприємства: економічну, виробничу, управлінську, комерційну, 

фінансову і інші, а також підкреслюють їх схожість, яка проявляється в забезпеченні 

необхідної ефективності виробництва.   

Формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств залежить від 

значної кількості факторів, знання про яких дозволяє цілеспрямовано керувати даним 

процесом. Обізнаність про значущість, пріоритетність того або іншого фактора, можливості 

його використання підвищують ефективність управлінського процесу. Впливаючи на ті 

фактори, які найтісніше пов'язані з керованими параметрами, можна формувати фінансові 

результати, що задовольняють цілі підприємства. 

Функціональні зв'язки характеризуються повною відповідністю  між факторними і 

результативними ознаками, а при статистичних зв'язках між чинником і результатом 

спостерігається лише певне співвідношення. Останній вид зв'язку найбільш характерний для 

відносин, які складаються під впливом безлічі факторів, що діють одночасно і часто з різним 

напрямом дії [8, С. 74]. 

Фінансові результати як комплексна система взаємозв'язаних факторів, які 

формуються поетапно, у вигляді різниці між доходами і відповідними ним витратами, 

визначаються практично всім різноманіттям чинників, що впливають на всі аспекти 

діяльності підприємства. Системне уявлення про них дозволяє ефективніше управляти 

процесом формування фінансових результатів. У економічній і аналітичній літературі 

існують різні підходи до такої систематизації. 

Ковальов  В.В., розглядаючи фінансові результати як перевищення доходів над 

витратами підприємства, всі фактори ділить на дві великі групи: 1) фактори, що підвищують 

доходи; 2) фактори, що знижують витрати [5, С. 312-314].    

Багато аналітиків укрупнено  поділяють їх на дві групи: зовнішні і внутрішні [2,6,7]. 

Під зовнішніми – розуміють сукупність ринкових, кон'юнктурних, господарсько-правових і 

адміністративних  факторів. До внутрішніх чинників відносять економічні, соціальні,  

матеріально-технічні, організаційні, управлінські. 

Окремі автори розділяють чинники по функціональних областях діяльності 

підприємства, виділяючи виробництво, закупівлю і реалізацію [3, С. 54-57].  З врахуванням 

сучасних форм фінансової звітності більшість фахівців, розділяючи фінансові результати по 

видах діяльності підприємства, відповідно групують і чинники, що їх визначають, 

аналогічно.  

Цікавою  є класифікація залежно від  розмежування чинників виробництва на 

елементарних виробничих і соціальних (диспозитивні або управлінські) як єдність, що 

працює на спільний результат підприємства [1, с. 119]. Рішення в результаті управлінської 

діяльності впливає на фінансові результати через маркетингову, товарну, цінову, фінансову, 

інвестиційну, податкову політики. У зв'язку з цим деякі автори групують фактори на 

суб'єктивні  і об'єктивні.  

Різноманіття підходів обумовлене, з одного боку, складністю і комплексністю даних 

показників, а, з іншого боку,  деякою зайвою деталізацією обліку чинників. 

Систематизуючи фактори, які впливають на величину формування фінансових 

результатів сільськогосподарських підприємств, виходимо з необхідності обмеження і 

виділення найбільш істотних спільних ознак, які насамперед мають бути враховані в процесі 

прийняття управлінських рішень. До них відносимо ознаки, повʼ язані з : 
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 методикою  визначення фінансових результатів як різниці між доходами і 

відповідними витратами, тобто виділяються фактори, які впливають на доходи і 

витрати сільськогосподарського підприємства; 

 з можливостями підприємства і його керівництва впливати на групи зовнішніх і 

внутрішніх факторів; 

 розділенням чинників на об'єктивні (матеріальні умови виробництва)  і 

суб'єктивні (ефективність системи управління).  

Звідси, фінансові результати від реалізації залежать від всіх перерахованих вище 

факторів, які впливають на показники, що визначають їх величину, а також від 

співвідношення змінних і постійних витрат. 

Завершуючи огляд факторів, які формують фінансові результати, слід особливо 

звернути увагу на такий внутрішній суб'єктивний фактор як облікова політика 

сільськогосподарського підприємства. Вона  з одного боку, є інструментом  управління і 

створює умови для багатоваріантності величини фінансових результатів, а, з другого - 

підвищує роль суб'єктивних чинників в їх формуванні. До них належать: рівень 

професіоналізму головного бухгалтера або фінансового менеджера, його досвід  роботи і 

кваліфікація, розуміння взаємозв'язку між обліковою політикою і величиною багатьох 

фінансових показників. При цьому облікова політика може  спотворювати реальну величину 

фінансових результатів, за рахунок або штучного завищення або заниження окремих статей 

витрат і доходів.     

Таким чином, запропоноване групування факторів, які впливають на величину 

фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, дозволяє: 

- оцінювати вплив чинників, зумовлених ефективністю формування і використання 

матеріально-технічної бази сільськогосподарського підприємства і ефективністю 

управлінської діяльності; 

- розподіляти групи чинників, які впливають на різні види доходів і витрат; 

- виявляти лише ті фактори, які необхідно враховувати в процесі  управління 

фінансово-економічними результатами; 

- виділяти групи факторів, які залежать та не залежать від діяльності 

сільськогосподарського підприємства. 
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НАПРАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Сложная и многосторонняя деятельность корпораций порождает различные формы 

финансовых отношений со своими контрагентами, требующие государственного 

регулирования. Государственное регулирование финансовой деятельности корпораций 

представляет собой процесс нормативно-правового регламентирования условий 

формирования внешних и внутренних финансовых отношений. При этом государство 

должно обеспечивать организациям, независимо от их организационно-правовой формы 

собственности и хозяйствования, вида деятельности и отраслевой принадлежности равные 

правовые и экономические условия деятельности, не должно вступать в противоречие с 

самостоятельностью организаций в выборе направлений, форм и методов осуществления 

своей предпринимательской деятельности. 

Как показывает мировой опыт, в кризисных условиях роль государства возрастает, а в 

условиях стабильности и оживления – снижается. Поэтому, на каждом этапе экономического 

развития страны, направления, формы и методы государственного регулирования 

финансово-хозяйственной деятельности корпораций носят целенаправленный характер. На 

современном этапе государственное регулирование финансовых отношений корпораций 

подчинено следующим целям: 

- обеспечение направленности форм и методов государственного регулирования 

финансовой деятельности корпораций на реализацию разработанной государственной 

финансовой политики в целом; 

- гарантирование защиты корпораций в процессе осуществления ими финансовой 

деятельности от противоправных действий со стороны недобросовестных партнеров и 

прямого мошенничества отдельных лиц; 

- упорядочение внешних и внутренних финансовых отношений в сфере 

государственных финансов, корпоративных финансов и финансов домашних хозяйств; 

- регламентация отдельных направлений финансовой деятельности корпораций и 

форм использования финансовых ресурсов в соответствии с осуществляемой 

государственной, экономической и социальной политикой и др. 

Основные направления государственного регулирования финансово-хозяйственной 

деятельности корпораций представлены на рис. 1[2]. 

Действующее законодательство, в сфере регулирования финансовых аспектов 

создания организаций различных организационно-правовых форм собственности, определяет 

минимальный размер уставного капитала организаций, создаваемых в форме общества с 

ограниченной ответственностью и акционерного общества, процедуру подписки на 

выпускаемые акции и облигации, порядок формирования резервного фонда, процедуру 

продажи, дарения и завещания акционерами свои акции и некоторые другие финансовые 

аспекты их деятельности. 

Регулирование ценообразования осуществляется на основе вмешательства 

государства в процесс рыночного ценообразования посредством прямого и косвенного 

воздействия на уровни, соотношения и динамику цен в целях реализации выработанной 

экономической политики страны. Целью государственного регулирования цен является 

создание условий, при которых соответствующим образом согласуются экономические 

интересы покупателей, товаропроизводителей и государства. Осуществляя государственное 

регулирование цен, государство обязано осуществлять защиту населения от  
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Рис. 1. Направления государственного регулирования финансово-хозяйственной 

деятельности корпораций 
 

необоснованного роста цен, обеспечивать экономическую безопасность страны, 

регулировать инфляционный рост цен, контролировать цены на продукцию монополистов, 

создавать необходимые условия для конкуренции товаропроизводителей и потребителей 

продукции и т.д. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности предусматривает 

создание благоприятных условий на основе совершенствования системы налогов и 

механизма использования амортизационных отчислений, прямого участия государства в 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, проведения 

экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством России,  защиты 

интересов инвесторов и развитие финансового лизинга в Российской Федерации. 

Регулирование валютных операций осуществляется на основе действующего в РФ 

валютного законодательства, а именно ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле", который определяет  порядок зачисления иностранной валюты, поступающей в 

результате внешнеэкономической деятельности корпораций, на счета в уполномоченных 

банках страны, условия открытия резидентами счетов в иностранной валюте в зарубежных 

банках, разграничение валютных операций на текущие и связанные с движением капитала и 

т.п.[1].  

Регулирование денежного обращения и форм расчетов в корпорации интегрирован с 

механизмом денежного обращения страны в целом. Предметом этого регулирования 

являются формы денежных расчетов по отдельным хозяйственным операциям (наличные 

или безналичные), порядок хранения свободного остатка денежных средств, лимитирование 

сумм наличных денег в кассе, порядок оприходования поступивших денежных средств и т.п. 

Направления государственного регулирования финансово-
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Характер регулирования операций страхования для корпораций на финансовом рынке 

определяет систему основных требований, предъявляемых к страховщикам финансовых 

рисков корпораций, формы и условия обязательного страхования их активов (имущества), 

обязательные требования к осуществлению этих операций, формы ответственности 

страховщика и страхователя, порядок определения сумм ущерба в результате наступления 

страхового случая и т.п. 

Корпорации являются активными участниками фондового рынка, выступая в роли 

эмитентов и инвесторов при осуществлении ими финансовых инвестиций.  В процессе 

государственного регулирования соответствующие государственные органы осуществляют 

разработку основных направлений развития фондового рынка, утверждают стандарты 

эмитируемых корпорациями отдельных видов ценных бумаг и проспекты их эмиссии, 

предусматривают меры по защите интересов корпораций — инвесторов от противоправных 

действий со стороны эмитентов и финансовых посредников. 

Регулирование механизма исчисления амортизации по объектам основных средств и 

нематериальных активов корпораций осуществляется на основе утвержденных способов 

(методы) исчисления амортизации по различным видам внеоборотных активов и ее норм.  

Принимая во внимание, что амортизационные отчисления являются одним из важнейших 

внутренних источников формирования финансовых ресурсов организации, то данное 

регулирование существенным образом влияет на состав этих ресурсов и инвестиционные 

возможности субъектов хозяйствования.  

Регулирование системы налогообложения, безусловно, составляет основу 

государственного регулирования всей финансово-хозяйственной деятельности корпораций. 

Общие принципы построения налоговой системы страны разрабатываются и утверждаются в 

законодательном порядке. Система налогового регулирования существенным образом влияет 

на уровень доходности и риска отдельных направлений финансовой деятельности 

корпорации и финансовых операций, которые она осуществляет. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности корпораций 

основывается на создании условий доступа российских предпринимателей на мировые 

рынки, поддержании конкурентоспособности отечественных производителей на мировом 

рынке, контроле над ценами товаров, участвующих в международном товарообмене, 

установлении таможенных пошлин и сборов, выдаче лицензий на экспорт и импорт товаров 

и т. п. 

Регулирование порядка формирования информационной базы управления финансовой 

деятельностью корпорации включает порядок организации и методов осуществления 

финансового (бухгалтерского и налогового) учета, содержание Плана счетов и порядка его 

применения, содержание бухгалтерского отчетного баланса и стандартов финансовой 

отчетности и т.д. 

Формируемая в процессе финансового учета и отчетности информационная база 

позволяет получить достаточно полную и достоверную информацию о деятельности и 

финансовом состоянии корпорации как для внутренних, так и для внешних пользователей 

(руководителей и финансовых менеджеров, акционеров и других собственников, 

потенциальных инвесторов, кредиторов, контролирующих органов и др.). 

Регулирование процедуры банкротства и ликвидации организаций определяют 

понятие банкротства организации, порядок возбуждения ходатайства о признании 

предприятия банкротом и его рассмотрения арбитражным судом, условия и порядок 

объявления предприятия банкротом, а также финансовое обеспечение ликвидационных 

процедур при банкротстве. 

Следует отметить, что чрезмерно жесткое государственное регулирование 

финансовой деятельности корпораций существенно снижает уровень их самостоятельности в 

сфере принимаемых финансовых решений, отрицательно сказывается на доходности многих 

финансовых операций, хотя и позволяет снизить общий уровень их риска. И напротив, 

недостаточное государственное регулирование финансовой деятельности организаций, не 
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позволяет четко синхронизировать ее со стратегическими целями и задачами 

экономического развития страны, приводит к существенному росту уровня совокупного 

финансового риска в деятельности субъектов хозяйствования. 
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НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ - ВАЖНОЕ    НАПРАВЛЕНИЕ  В 

СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Институт налогового консультирования для России является совершенно новым. Это 

факт служит главной причиной возникновения многочисленных проблем на пути его 

развития в нашей стране. 

В соответствии со сложившейся методологией, основанной, прежде всего на 

зарубежном и российском опыте оказания консультационных услуг в сфере 

налогообложения, процесс налогового консультирования предполагает, как правило, 

совместную деятельность консультанта и клиента с целью решения задач и осуществления 

желаемых изменений в бизнесе. От того, насколько рационально будет построен этот 

процесс, зависят качество происходящих изменений, степень достижения необходимых 

организации результатов, эффективность использования задействованных ресурсов и в 

конечном итоге успешность сотрудничества сторон.  

Одна из основных проблем – это отсутствие самостоятельного законодательного 

регулирования налогового консультирования. На сегодняшний день не существует 

определенного  специализированного закона, который бы регулировал и контролировал 

деятельность налоговых консультантов.  

Еще одной проблемой развития налогового консультирования является нехватка 

профессиональных высококвалифицированных кадров. В основном все квалифицированные 

консультанты сосредоточены в европейской части России, где значимость такого бизнеса 

больше. Это связанно с тем, что европейская часть страны развивается большими темпами, 

чем Сибирь и Дальний Восток.  

Есть проблемы образовательного плана. Наблюдается недостаток преподавателей для 

обучения налоговых консультантов, так же нет достаточного количества учебно-

методической литературы. Это тоже может являться причиной, порождающей нехватку 

кадров. Следует также отметить, что сегодня не требуется специального образования, 

лицензии на право ведения консалтинговой деятельности.  

Существует также проблема осуществления контроля в сфере деятельности 

консультантов по налогам и сборам, которая заключается в том, что квалификационная 

характеристика специалиста утверждена Министерством труда и социального развития 

России, а контроль за ее соблюдением, а также правила и стандарты налогового 

консультирования до сих пор не установлены. 

Изучение фактического состояния российского консультационного рынка в области 

налогообложения позволило выявить и классифицировать основные причины его 

недостаточной развитости: 

1. Недостаток конкуренции на российском рынке консалтинга является причиной 

большинства недостатков в данной области.  
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2. Недостатки управленческой культуры.  

Многие отечественные предприниматели до сих пор не готовы принимать 

консультантов и воспринимать их как помощников по бизнесу. Они пока не понимают до 

конца того, что организационные решения  требуют  высокой концепции и глубоких 

специальных знаний. 

3. Следующий недостаток - высокая стоимость услуг.  

Сегодня в России услугами консультантов пользуются в основном крупные 

предприятия, так как средний и малый бизнес, а также граждане просто не имеют свободных 

денежных средств для оплаты их советов. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод  

о том, что необходимо осуществить ряд мероприятий по решению проблем в области 

налогового консультирования.  
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АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Акцизне оподаткування на теренах України започаткувалося  у  Х  ст.  н.е. Саме  в  

історичних  письмових  джерелах  цього  часу  трапляється згадка про "медову" данину та 

"бражне" мито із солоду, хмелю та меду. Саме вони і стали першими підакцизними товарами 

Київської Русі [3]. Так, ще у XVII ст. французький економіст Ф. Демезон відзначив, що 

«акциз здатен принести казні стільки і навіть більше, ніж усі інші податки разом взяті» [1]. 

 Дослідження  акцизного  оподаткування  відображено  у  роботах  таких  

вчених,  як:  С.В. Мочерний,  Т.К. Подгорная, Н.В. Нечай, Ю. М. Руденко,  В. М. 

Андрущенко, П. О. Гайдуцький та ін. [6]. Зокрема, питанням підвищення ефективності 

застосування акцизів у національній податковій системі присвятили свої праці Є. С. 

Гордієнко, В.В. Буряковський, В.І. Коротун, А.І. Луцик, В. В. Макаренко, Т. В. Мединська та 

ін. [3] Однак, незважаючи на численні дослідження питання ефективності акцизного 

оподаткування, і досі залишаються проблеми, які потребують вирішення. 

В незалежній Україні акцизний збір запроваджено Законом України "Про акцизний 

збір" від 18.12.1991 р. № 1996-XII, який введено у дію з 1992 р. При цьому, українські акцизи 

орієнтувалися не стільки на міжнародну практику і досвід акцизного оподаткування, скільки 

на попередню практику функціонування податку з обороту. Так, до переліку підакцизних 

товарів ввійшло 27 товарних позицій, де головними критеріями для віднесення тих або 

інших груп товарів до підакцизних були порівняно високі ставки податку з обороту в 

попередні роки. Таким чином, у 1992 р. до переліку традиційних підакцизних товарів - 

алкогольних та тютюнових виробів - було додано, так звані, предмети розкоші: килими і 

кришталь, ікру і рибні делікатеси, шоколад і автомобільні шини, вироби з хутра, одяг з 

натуральної шкіри [2]. 

http://www.rg.ru/author-Iuliia-Krivoshapko/
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2012/02/03.html
http://www.nalog.ru/
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З 1 січня 2011 р. в Україні діє новий Податковий кодекс, в якому «акцизний збір» 

було перейменовано на "акцизний податок". На сьогодні, виходячи із Податкового кодексу 

України, до підакцизних товарів належать: 

1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 

2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

3) нафтопродукти, скраплений газ; 

4) автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли. 

Ставки акцизного податку є єдиним на всій території України і встановлені статтею 

215 Податкового кодексу України. Ставки акцизного податку встановлені у твердих сумах з 

одиниці товарів, що реалізовані. Ці ставки диференційовано залежно від якісних 

характеристик товару і визначено в гривнях (щодо тютюнових виробів) та в ЄВРО (щодо  

бензину,  дистиляторів,  пива,  алкогольних  напоїв).  Акцизний  податок  за алкогольні  

напої  та  тютюнові  вироби  сплачують шляхом  придбання  акцизних марок (знак, що 

наклеюють на продукт, свідчить про сплату акцизу). 

Основною метою запровадження акцизів в Україні (ПДВ та акцизного збору) було 

саме забезпечення фіскального наповнення дохідної частини бюджету країни [3]. 

Основна частина надходжень акцизів до Державного бюджету України припадає на 

тютюнові вироби. Близько чверті всіх надходжень акцизів — це акцизи на алкогольну 

продукцію [1]. Варто зауважити, що в умовах фінансово-економічної кризи акцизний збір 

був єдиним стабільно зростаючим джерелом надходжень до державного бюджету[ 3]. 

В процесі проведеного дослідження щодо  надходження акцизного податку до 

державного бюджету в 2012- 2013 рр., встановлено, що в  2013 р. воно встановило 26,8 млрд. 

грн., що на 1,6 млрд. грн., або на 5,5%, менше відповідного показника минулого року. Рівень 

виконання річного плану  в 2013 р. становив 65,8% (за аналогічний період 2012 р. до 

державного бюджету надійшло 76,4% фактичних річних надходжень з цього джерела). 

Недобір надходжень з цього джерела становить 13-15% річного плану, або 5,0-6,0 млрд. грн. 

 Частка надходжень акцизного податку з вироблених в  Україні товарів у 2013 р. 

становила 77,7% загальних «акцизних» надходжень, що більше на 3,9 в. п., ніж у 2012 р.  

Слід відзначити, що основним чинником зменшення надходження акцизного податку 

стало падіння обсягів надходжень акцизного податку з нафтопродуктів, які в січні – вересні 

2013 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року знизились на 3,2 млрд. грн., або  

на 36,4%. Таке зменшення можна пояснити як зниження обсягів переробки нафти, так і 

зменшенням обсягів ввезення мінерального палива за вказаний період. Так, протягом січня – 

вересня поточного року сирої нафти було ввезено до України лише 25,1% від минулорічних 

обсягів. 

 Крім того, за 9 місяців поточного року було зафіксовано зменшення 

надходжень акцизного податку на тютюн та тютюнові вироби на 1,6 млрд. грн., або на 5,7%,  

що можна пояснити змінами у правилах адміністрування акцизного збору тютюну та 

тютюнових виробів, внесених Законом України від 20 листопада 2012 року № 5503 «Про 

внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок деяких податків і зборів». 

Зокрема, зазначеним законом передбачена авансована плата акцизного податку під час 

придбання акцизних марок, а також збільшено розмір мінімального акцизного податкового 

зобов‘язання і специфічної ставки акцизу з одночасним зменшенням адвалерної складової. 

 Водночас, за вказаний період збільшилися надходження акцизного податку на 

транспортні збори – на 1,7 млрд. грн., або 13,0% [4].  

Законом від 27.03.2014 року №1166 «Про запобігання фінансової катастрофи та 

створення передумов для економічного зростання в Україні» внесено зміни до Положень 

Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком, згідно з якими ставки 

податку  поступово підвищуватимуться. Так, з 01.04.2014 року збільшено ставки на 

нафтопродукти та автомобілі. Також з 1 травня цього року збільшуються ставки  на пиво на  

42,5 %,  а з 1 липня - на тютюнові вироби  та алкогольні напої - на 25 %. Разом з цим, з 

18.04.2014 року набрав чинності Закон України № 1191, яким скасовано сплату акцизного 
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податку з операцій з переобладнання непідакцизного транспортного засобу у підакцизний 

легковий автомобіль [5]. 

Таким чином, за допомогою акцизного податку держава здійснює контроль над 

виробництвом і реалізацією підакцизних товарів. Останній характеризується зменшенні чи 

збільшенні ставки податку на товари чи послуги, що в кінцевому результаті впливає на 

попит і пропозицію на ринку та надає змогу поповнювати доходну частину держбюджету. 

Саме тому при затвердженні акцизної політики потрібно враховувати не тільки економічну 

та політичну ситуацію в середині країни, а й національну та світову кон‘юнктури ринку. 
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ДЕВАЛЬВАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ 

Інтеграція України у світове співтовариство вимагає оптимізації та вдосконалення 

функціонування внутрішнього валютного ринку як важливого механізму забезпечення 

взаємодії між національною та світовою економікою.  

В умовах скорочення золотовалютних резервів НБУ, зростання державного боргу та 

інфляції існує небезпека зменшення курсу національної валюти стосовно іноземних валют, 

тобто її девальвації. 

Девальвація валюти є інструментом валютної політики НБУ, яка спрямована на зміну 

обмінного курсу національної валюти в бік зниження. Її об‘єктивною основою є завищення 

офіційного валютного курсу порівняно з реальною купівельною спроможністю національної 

грошової одиниці. 

В умовах сьогодення девальвація означає одночасне знецінення гривні до двох 

повідних світових валют – долара США і євро (рис.1). 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi%20bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2013_10(4)__54.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi%20bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2013_10(4)__54.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi%20bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2013_10(4)__54.pdf
http://intkonf.org/slobodyanyuk-yu-yu-bohenko-o-s-fiskalna-efektivnist-aktsiznogo-podatku-v-ukrayini/
http://intkonf.org/slobodyanyuk-yu-yu-bohenko-o-s-fiskalna-efektivnist-aktsiznogo-podatku-v-ukrayini/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://kh.sfs.gov.ua/
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 Рис. 1 Динаміка обмінного курсу гривні до євро та долара США        

 

Як свідчать дані перше зростання  обмінного курсу відбулося у 1998–1999 рр.. В цих 

умовах  прослідковується девальвація  гривні на 60% не зважаючи на встановлені НБУ межі: 

1,80–2,25 грн./дол.  Така девальвація була об‘єктивно необхідною, оскільки стала корисною 

для всіх суб‘єктів ринку[1].  

Наступна вагома зміна курсу гривні щодо долара США та євро відбулася у 2008 р. – 

спершу гривня частково ревальвувала на 2%, а потім різко девальвувала, що  негативно 

вплинуло на економіку країни. Так, національна грошова одиниця загалом за рік знецінилася 

щодо американського долара на 52,5 %. Основною причиною цього була глобальна 

фінансова криза, яка призвела до різкого зменшення курсу гривні, по відношенню долара 

США та євро. 

На початку 2009 р. зростання долара і євро продовжилося. Протягом 2009 р. 

офіційний курс гривні щодо долара США знизився на 3,7% і до євро - на 41%.   порівняно з 

2008 р. Протягом 2010 р. обмінний курс гривні до євро та долара США на міжбанківському 

валютному ринку зміцнився на 0,38 %. 2011 рік для валютного ринку України став роком 

стабілізації курсу гривні. Завдяки регуляторним заходам НБУ номінальний курс гривні 

залишився стабільним. Знецінення гривні становило 0,35 %. 

Зокрема, у вересні та листопаді 2012 гривня знецінилася майже на 3.7%. При цьому 

характерним для 2012 року було те, що девальвація гривні розпочиналася на ринку 

готівкових продажів і потім уже поширювалася на міжбанківський валютний ринок. 

І-ІІІ квартал 2014 р. продемонстрував досягнення історичного максимуму курсу 

національної валюти до євро і долара США, а саме – 13 грн. за долар США і 16,80 за євро. На 

прискорення темпів девальвації ключовий вплив мав різкий перехід на гнучке 

курсоутворення в умовах переоцінки національної валюти[2]. 

Ринкові методи регулювання, з яких Національний банк використовує інструмент 

інтервенції, не дають відповідного ефекту. Основними причинами є: мілітаризація 

економіки, та низький рівень золотовалютних резервів. З іншого боку, Національний банк 

може використовувати адміністративні заходи – починаючи від індивідуальної каральної 

роботи з банками і закінчуючи збільшенням обов‘язкового продажу валюти експортерами, 

заморожуванням гривневих коштів, зміна резервних вимог до банку, зменшення готівкового 

грошового обігу та стимулювання безготівкових платежів. Проте адміністративний вплив 

стримує  обмінний курс та при будь-якому послабленні девальвація приймає загрозливих 

темпів. 
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Виходячи з вище наведеного можна зробити висновки про майбутню ситуацію на 

валютному ринку України. Незважаючи на те що протягом трьох останніх років держава  

витратила на утримання курсу гривні 54% валютних резервів: з квітня 2011 року вони 

скоротилися з 38 млрд.дол.США  до 18 млрд.дол.США, на ринку залишаються високі 

девальваційні очікування.  На валютному ринку прогнозується 100% девальвація української 

валюти у 2014 році. Прогнозується курс гривні 20 грн./дол. до кінця року, що 

підтверджується даними журналу «Bloomberg» [3].   
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 

 

Система охорони здоров'я – це надзвичайно складна та багатогранна галузь, 

діяльність якої передбачає створення й розвиток розгалуженої мережі лікувально-

профілактичних, санітарно-епідеміологічних, інших оздоровчих закладів та залучення 

висококваліфікованих кадрів [1]. Одним із основних чинників, що впливає на результативну 

реалізацію програм і заходів із охорони здоров'я, є її фінансове забезпечення. 

Дослідженню питань фінансового забезпечення та використання ресурсів у галузі 

охорони здоров'я присвячені праці українських вчених М.Г. Вовк, О.В. Галагана, О.М. 

Голяченка, В.І. Євсєєва, М.П. Жданової, В.І. Журавля, В.М. Лєхан, А.С. Немченко, Т.В. 

Педченка, А.В. Підаєва, В.М. Пономаренка, Я.Ф. Радиша, В.М. Рудого, В.Г. Черненка та ін. 

Відповідно до основних статистичних даних, витрати на охорону здоров‘я зростають 

щороку і становлять суттєву частку у витратній частині бюджетів: у 2013 р.у видатках 

зведеного, державного і місцевих  бюджетів відповідно 15,2%, 3,2% і 22,1% [2]. 

Загальний обсяг фінансування охорони здоров‘я з державного та місцевих бюджетів 

щорічно збільшується. Так, у 2013 році він становив в цілому 61,1 млрд.грн., що на 12,8  

млрд грн. (або на  25,7 3%)  перевищує показник 2011 року [2]. Збільшення бюджетного 

фінансування сфери охорони здоров‘я в основному було пов‘язане з необхідністю 

підвищення заробітної плати медичним працівникам та індексом інфляції. Проте 

об‘єктивного покращення забезпечення галузі не відбувається. 

Вади  фінансового забезпечення  закладів  охорони здоров‘я в Україні передусім 

полягають у наступному: бюджетне фінансування практично йде на утримання 

інфраструктури і не залежить від обсягу та якості наданих послуг;  досить незначні державні 

видатки на виконання державних (регіональних) програм є розпорошеними, тому − 

неефективними. 

Нечіткою та неузгодженою є нормативно-правова база, що визначає та регулює 

механізми фінансування, зокрема, немає законодавчо закріпленого базового пакету медичної 

допомоги, надання якого держава гарантує всім своїм громадянам безоплатно, тобто за 

рахунок державних та місцевих бюджетів, що призводить до законодавчих колізій і проблем, 

що виникають на практиці. 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=8253030
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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Основні проблеми та недоліки діючої на сьогодні в Україні системи фінансування 

галузі охорони здоров'я: 

 - недостатнє фінансування галузі охорони здоров'я, яке проявляється, крім усього 

іншого, ще й значними особистими видатками громадян на медичні послуги; 

 - відсутність визначеного законодавством і нормативно-правовими актами чіткого 

переліку медичної допомоги, що повинна надаватись у державних і комунальних закладах 

охорони здоров'я безкоштовно на кожному рівні надання медичної допомоги та при 

відповідному стані фінансування цих закладів; 

 - відсутність зв'язку між фінансуванням державних і комунальних закладів охорони 

здоров'я і кінцевими результатами їх роботи; 

- неможливість ефективного управління обмеженими ресурсами в умовах існуючої 

системи постатейного фінансування громадських лікувально-профілактичних закладів. 

 З метою вирішення існуючих проблем, що існують у галузі, незважаючи на 

розпочате у 2010 році її реформування, була розроблена Концепція  розвитку системи 

фінансового забезпечення у сфері охорони здоров‘я, прийнята згідно розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р.  № 776-р [4], яка  визначає пріоритети 

запровадження нового фінансового механізму в сфері охорони здоров‘я. Концепція 

розроблена з урахуванням міжнародного досвіду щодо фінансового забезпечення галузі 

охорони здоров‘я, а також напрямів діяльності Всесвітньої організації охорони здоров‘я, 

Європейської комісії, Світового банку та інших міжнародних організацій, яка поширюється 

на сферу охорони здоров‘я.  
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ 

КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах ринкової економіки найбільша питома вага у складі джерел фінансування 

капітальних вкладень належить власним фінансовим ресурсам підприємств. Це головним 

чином прибуток та інші кошти підприємств, які мають назву децентралізованих джерел 

капітальних вкладень. До складу децентралізованих належать також капіталовкладення за 

рахунок банківських кредитів, якщо вони надаються на основі кредитних угод між 

підприємствами і комерційними банками. 

Довгострокові кредити банки надають тим підприємствам, у котрих немає або 

недостатньо власних коштів на розвиток виробництва (розширення, реконструкцію, технічне 

переоснащення), інфраструктури (житлове, соціально-культурне й інше будівництво).  

Питаннями довгострокового кредитування займалися такі вітчизняні вчені Л. Абалкін, 

Е. Гайдар, А. Іларіонов, А. Некипілов, М.Осьмовий, а також іноземні: Дж. Сакс, А. Ослунд, 

Л. Тейлор, Я. Корнай, Л. Бальцерович, В. Клаус. Крім того питання капітальних вкладень 

http://www.minfin.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/776-2013-р
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висвітлені в роботах Ю. Коробова, О. Василика, С. Маслова, В. Шелудько, О. Опалова, М. 

Савлука, Чарльза Дж. Вулфела та інших. 

Сучасні аспекти використання довгострокових кредитів промисловими 

підприємствами розглянемо на прикладі ПАТ «Полтавський гірничозбагачувальний 

комбінат». Підприємство має довгострокові зобов`язання в розмірі 281328 тис.грн., 2479518 

тис.грн. та 4028897 тис.грн. у 2011, 2012 та 2013 роках відповідно. Зростання розміру 

довгострокових зобов`язаннь здійснюється дещо швидшими темпами ніж зростання 

власного капіталу підприємства.  

Основну частину в структурі довгострокових кредитів (табл..1) за 2011 рік займають 

кредити надані на термін до 3-х років. У 2012 і 2013 роках структура довгострокових 

кредитів змінилась і найбільшу частину займають кредити надані на строк до 5 років. Така 

зміна в структурі обумовлена високими відсотковими ставками по кредитах до 3-х років.  

Таблиця 1 - Аналіз структури довгострокових кредитів за строками кредитування 

ВАТ "ПГЗК" 

 

2011 рік 2012рік 2013рік 

Тис.грн 
Частка, 

% 
Тис.грн 

Частка, 

% 
Тис.грн 

Частка, 

% 

Кредити до 3-х років 1591146 83,15 2362,6 0,09 887223 21,70 

Кредити до 5 років 64529,5 3,37 2364365,4 93,94 2910948 71,20 

Кредити більше 5 років 258005,5 13,48 150134 5,97 290215 7,10 

Разом заборгованість 1913681 100,00 2516862 100,00 4088386 100 

 

Відсоткова ставка ставка за кредитами коливалася в середньому на рівні 10 %. У ході 

дослідження структури відсоткових ставок за кредитами було встановлено, що зменшення 

річної відсоткової ставки у 2013 році сталося за рахунок зменшення річних відсоткових 

ставок по кредитах і за рахунок погашення значної частини заборгованості. Додаткове 

залучення кредитних коштів у наслідок підвищення тривалості одного обороту становило у 

2012 році 440078,65 тис.грн, а у 2013 році 188385232,06 тис.грн. 

Аналіз джерел фінансування капітальних вкладень (табл.2) свідчить про те, що 

основні засоби підприємства частково фінансуються за рахунок власного капіталу, а 

частково за рахунок залучення довгострокових зобов`язаннь. Зростання частки придбаних 

основних засобів за рахунок довгострокових зобов`язаннь обумовлене зниженням 

відсоткових ставок за наданими кредитами, які в свою чергу надають можливість 

підприємству залучати більше коштів для поліпшення капітальних вкладень. 

Таблиця 2 - Аналіз джерел фінансування капітальних вкладень, тис.грн 

  

2011 рік 
Частка, 

% 
2012 рік 

Частка, 

% 
2013 рік 

Частка, 

% 

Основні засоби 

(первісна вартість) 
4130597 100,00 4979266 100,00 7087077 100,00 

Довгострокові 

зобов`язання (всього) 
1913681 46,33 2516862 50,55 4088386 57,69 

Власний капітал 2216916 53,67 2462404 49,45 2998691 42,31 

 

Таким чином, проведене дослідження показало, що умови довгострокового 

кредитування, які встановлені для ПАТ «ПГЗК» достатньо прийнятні, однак доступ до таких 

кредитів підприємство отримало через наявність двох умов: по-преше, воно входить до 

промислово-фінансової групи, тому фінансується як інсайдер, а також до складу власників 

входять іноземці, що дає доступ до міжнародного кредитного ринку. Для підприємств, котрі 

не мають таких умов можливості довгострокового кредитування практично відсутні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЗАБІРЖОВОГО РИНКУ ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ УКРАЇНИ 

 

Позабіржовий ринок – це  ринок на якому відбувається первинне розміщення та 

перепродаж цінних паперів тих емітентів,які з певних причин не бажають або не  можливість 

потрапити на біржу, так як показники їх діяльності не відповідають вимогам реєстрації на 

фондовій біржі.  

На цьому ринку   проходить основна  частина продажу акцій дрібних підприємств, 

облігацій та  державних позик, не включених до біржових списків. Позабіржова торгівля 

цінними паперами здійснюється за допомогою особистих і телефонних контактів, а також 

через електронний позабіржовий ринок, що включає спеціальні комп'ютерні 

телекомунікаційні системи. 

Головна особливість цього ринку полягає в системі ціноутворенні. Посередницька 

фірма, яка веде  операції  купівлі – продажу цінних паперів на позабіржовому ринку, діє за 

таким принципом: придбання   паперів на власні кошти,а потім перепродаж, комісійна плата 

із клієнта не стягується. Але цінні папери продаються з надбавкою до ціни, за якою вони 

були куплені. Така націнка  приносить прибуток посередницькій фірмі. 

Основна проблема позабіржового ринку пов‘язана  з забезпеченням гарантій платежів. 

Менш усього цим недоліком страждає міжбанківський ринок, але серйозні проблеми 

виникають при укладанні угод  з  небанківськими структури. Вихід можливий  у 

використанні біржового механізму при одержанні гарантій за угодами, тобто допуск 

можливої участі в угодах як банків та інших юридичних осіб та  створення страхового 

фонду.[1] 

Однією з  головних переваг позабіржового ринку з початку його існування була  

децентралізація, яка і зумовила стрімкий розвиток засобів зв‘язку на ньому, а враховуючи 

при цьому велику кількість його учасників, координація і організація їх дій життєво важлива 

для функціонування ринку.  

Залежно від наявності встановлених правил позабіржової  торгівлі розрізняють 

організований і неорганізований (стихійний) позабіржові ринки (рис.1.). Найбільш простою 

формою організації торгівлі виступає стихійний ринок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Класифікація позабіржового ринку цінних паперів України 

Неорганізований позабіржовий  ринок – це ринок спілкування  між продавцями та 

покупцями,де визначається рівень попиту і пропозиції на цінні папери та укладаються угоди 

безпосередньо один з одним. 

Основні характерні риси стихійного ринку: 

 відсутність стабільного курсу цінних паперів; 

 високий ступінь ризику та велике число шахрайських операцій; 

 відсутність строгих заходів та правил при здійснені операцій; 

Позабіржовий ринок цінних паперів 

Організований ринок  

(жорстка форма організації  

позабіржової торгівлі) 

Неорганізований (стихійний) ринок  

(найбільш проста форма організації 

позабіржової торгівлі) 
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 відсутність інформації про ринок. 

Організований позабіржовий ринок - це ринок, заснований на сучасних комп'ютерних 

системах зв'язку, які забезпечують  захист здійснення операцій з купівлі-продажу цінних 

паперів відповідно до жорстких формальних норм, обов'язковими для учасників даного 

ринку.  

За  2013 рік обсяг торгів на позабіржовому ринку цінних паперів, порівняно з 2012 

роком,  збільшився  в 1,2 рази і становить 110 284,87 млн. грн. (у 2012 році – 89 446,35 млн. 

грн.  За 2013 рік обсяг торгів цінними паперами на ринку мав таку динаміку: 

 за акціями – збільшення в 7,5 рази і становить 13 702,12 млн. грн. порівняно з 

2012 роком – 1 838,91 млн. грн.;  

 за облігаціями внутрішньої державної позики – зменшення майже в 1,1 рази і що 

становить 68 608,37 млн. грн. з минулим роком – 73 617,94 млн. грн.; 

 за корпоративними облігаціями – відбувається збільшення в 2,1 рази і становить 

27 969,77 млн. грн. ,а у  2012 році – 13 388,29 млн. грн.;  

Аналіз обігу цінних паперів свідчить про те, що в 2013 році найбільша частка 

операцій на позабіржовому ринку припадала на державні облігації (60,73%). Друге місце 

посідають операції  з корпоративними облігаціями  в торгах на цьому ринку, їх частина 

становила 24,76% від загального обсягу торгів на ринку. Операції з акціями посіли третє 

місце в торгах на позабіржовому ринку, їх частка становила 12,13%. [2] 

Отже, позабіржовий ринок цінних паперів  є важливим сектором ринкової економіки. 

Цінні папери виступають специфічним товаром,який вільно обертається на позабіржовому 

ринку між фізичними і юридичними особами. В України на  первинному і вторинному 

ринках, провідні позиції посідає позабіржовий обіг, саме поза межами  бірж здійснюється 

реалізація основної частки  емітованих цінних паперів і практично вся вторинна торгівля.  

Український  позабіржовий ринок  цінних паперів має базуватися на довірі й 

взаємоповазі усіх його учасників, використовувати єдині правила професійної та етичної 

поведінки на ньому. Якщо використовувати програмне забезпечення за європейським 

зразком, то це дозволить полегшити вітчизняним підприємцям вихід у світовий фінансовий 

простір. 
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Мусіна, І.А. Різник  / Оренбург: ГОУ ОДУ, 2004.  

2. http://www.pfts.ua/ - сайт ПФТС. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ ФАКТОРИНГА 

Факторинг - это комплекс услуг, который банк оказывает компаниям, работающим со 

своими покупателями на условиях отсрочки платежа. 

В качестве основных потребителей факторинговых услуг на внутреннем рынке 

выступают предприятия оптовой торговли (как продовольственной, так и 

непродовольственной группы товаров) и производители продовольственных товаров с 

коротким циклом производства. 

Услуги факторинга включают не только предоставление поставщику и получение от 

покупателя денежных средств, но и контроль состояния задолженности покупателя по 

поставкам, напоминание дебиторам о наступлении сроков оплаты, проведение сверок с 

дебиторами, предоставление поставщику информации о текущем состоянии дебиторской 

задолженности, а также ведение аналитики по истории и текущим операциям. 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8_%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Чтобы получить настоящий кредит, требуется предоставить пакет документов на 

рассмотрение и учесть необходимое для этого время. Факторинговые операции не требуют 

подобной процедуры и, что самое главное, не изыскивают предоставления залога. 

Своеобразный кредит, получить который должен клиент – это фактически его средства. 

Просто их перечисление производится в авансовом виде. 

Кроме того, у факторинга имеются и дополнительные преимущества: 

1) Стабильность финансового положения. Возможность своевременно получить в 

виде кредита установленную договором сумму позволяет избежать рисков неплатежей со 

стороны контрагентов. 

2) Непрерывность производственного процесса. Даже незначительный простой или 

упущенная выгода из-за отсутствия своевременных финансовых поступлений способны 

внести дисбаланс в работу. Благодаря кредиту, получить который можно сразу после 

отгрузки продукции, предприятие может распоряжаться средствами для развития своей 

дальнейшей деятельности. 

3) Выгода для контрагента. Не только поставщик, но и покупатель может иметь 

определенную пользу от использования факторинга в оплате. Если по договору партнер 

может получить сырье в кредит, а не произвести расчет по факту отгрузки, то стоимость 

товара будет выше. 

Удобство факторинга заключается в том, что факторинговая компания не 

ограничивается простой передачей денег, как это обычно происходит при кредитовании. 

Факторинговая компания так же ведет учет дебиторской задолженности предприятия, 

оказывает другие сопутствующие услуги: например, принимает меры по получению 

просроченной задолженности (вплоть до судебных), страхует риски, связанные с 

неполучением денежного требования. 

Анализируя условия факторинговых сделок выяснилось, что факторинг позволит 

клиенту: 

 получать финансирование до 90% от суммы поставок; 

 получать финансирование без залога; 

 обеспечить долгосрочное пополнение оборотных средств; 

 увеличить финансирование по мере роста объема продаж; 

 удобно планировать денежные потоки; 

 эффективно контролировать и управлять дебиторской задолженностью, т.к. 

оплату контролирует не только клиент, но и персональный менеджер банка. 

Преимуществом  факторинга является  отсутствие скрытых комиссий и их простая 

структура; стоимость сопоставима с краткосрочным кредитованием; специальный 

программный клиентский модуль, позволяющий получать быстро и наглядно аналитику по 

состоянию задолженности покупателей. 

Подводя общий итог, можно отметить, что в регионе можно любая организация может 

прибегнуть к факторингу на вполне приемлемых условиях.  В целом объем уступленных 

Факторам требований в 1 полугодии 2014 года вырос до 985 млрд. рублей, прибавив 17% 

против 38% за 1 полугодие 2013 года. Нарастание сложностей с рефинансированием 

кредитов привело к всплеску спроса на факторинг. Однако, опасаясь роста «плохих» 

активов, Факторы стали ужесточать требования к клиентам. Введение «продуктовых» 

санкций и напряженная ситуация с ликвидностью в банковском секторе приведут к 

дополнительному снижению темпов прироста факторинговых сделок. В результате даже при 

оптимистичном сценарии рынок по итогам 2014 года вырастет не более чем на 15%. О 

снижении объемов международного факторинга свидетельствуют данные Обзора рынка 

российского факторинга в первом полугодии 2014 года, подготовленного Ассоциацией 

факторинговых компаний. Согласно обзору Ассоциации, за этот период объем операций 

международного факторинга снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 8,2% - c 16 млрд. руб. до 14,69 млрд. руб. По словам главы Ассоциации 

факторинговых компаний Дмитрия Шевченко, снижение оборота международного 
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факторинга произошло впервые с 2010 года. Снижение по международному факторингу 

обеспечил сегмент экспортного факторинга (финансирование поставок товаров из России за 

рубеж). По сравнению с первым полугодием 2013 года, его объемы сократились в два раза (с 

4,24 млрд. руб. до 2,07 млрд. руб.) - то есть на те самые 2 млрд. руб. Прочие сегменты 

факторинга продолжают расти, в целом рост оборотов составил по сравнению с первым 

полугодием 2013 года 17,67% (до 985,5 млрд. руб.). Учитывая небольшой объем 

международного факторинга в России, ситуация интересна не масштабом, а причинами 

происходящего. Это - следствие роста политической напряженности между Россией и 

Западом на фоне ситуации на Украине, указывают участники рынка. На наш взгляд, в целом 

для бизнеса российских факторинговых компаний и банков это некритично, т.к. из-за 

специфики российской экономики доля международного факторинга в портфелях 

российских банков невелика.  
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАК НАПРАЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 

В современных условиях особое внимание уделяется формированию национальной 

инновационной системы, созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательской инициативы, развитию государственно-частного партнерства. 

Успешная реализация этих целей зависит от стабильного функционирования налоговой 

системы, значимым элементом которой выступает налоговый контроль. 

Роль контрольной деятельности налоговых органов трудно переоценить, так как 

налоги используются в качестве важнейшего инструмента регулирования экономики, а 

налоговые поступления составляют основу доходной части государственного бюджета. 

Ключевым моментом при организации контрольной деятельности в сфере налогообложения 

становится соблюдение баланса интересов государства и налогоплательщиков. 

Налоговый контроль должен воплощать в себе не только контрольную функцию 

налогов, но и распределительную, стимулирующую, социальную. Работа налоговых органов 

не должна основываться на выявлении нарушений и привлечении субъектов хозяйствования 

к ответственности. В этой связи приоритетными направлениями развития контрольной 

деятельности являются: 

1) упорядочение проводимых проверок  целенаправленный отбор плательщиков в 

процессе формирования координационных планов контрольной деятельности; 

использование аналитических инструментов для оценки налоговых рисков; 

сегментация субъектов предпринимательства; 

2) углубленная предпроверочная подготовка  сбор достоверной информации о 

налогоплательщиках, в том числе содержащейся в базах и банках данных; анализ 

http://asfact.ru/2014/10/21/faktoring-v-proekte-msp-banka-indeks-finansovyjj.html
http://asfact.ru/2014/10/21/faktoring-v-proekte-msp-banka-indeks-finansovyjj.html
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1124310&selid=19090330
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основных показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей; обоснованный выбор форм и методов контроля; 

3) использование профилактических мер  мониторинг; 

4) информационно-разъяснительная работа  размещение информации в СМИ, на 

видеоэкранах, стендах; распространение памяток, буклетов, листовок; 

консультирование; 

5) воспитание высокого уровня налоговой культуры субъектов хозяйствования; 

стимулирование осознанного и добровольного выполнения плательщиками их 

конституционной обязанности по уплате налогов и сборов; повышение имиджа 

налоговых органов. 

Для придания контрольной деятельности налоговых органов предупредительного 

характера считается целесообразным внедрить новую форму налогового контроля  

горизонтальный мониторинг. 

Основная цель горизонтального мониторинга  создание партнерских 

взаимоотношений между налоговыми органами и крупными налогоплательщиками путем 

своевременного реагирования и предупреждения осуществления ими рисковых операций, 

которые могут привести к нарушениям налогового, валютного и другого законодательства, 

контроль за которым возложен на налоговые органы [1, с. 15]. 

Концепция горизонтального мониторинга разработана налоговой службой 

Нидерландов в 2005 году [3, с. 32-33]. Первоначально в эксперименте участвовали 20 

крупнейших компаний  добросовестных налогоплательщиков. Проведенные 

социологические исследования свидетельствуют об успешности внедренного проекта. В 

настоящее время метод активно используется в США, Канаде, Великобритании, Германии, 

Франции, Ирландии, Австралии. Опыту развитых государств последовали Российская 

Федерация, Казахстан и Украина. 

Важнейшими принципами при реализации горизонтального мониторинга являются 

[2]: 

− принцип законности; 

− принцип конфиденциальности информации; 

− принцип прозрачности; 

− принцип добровольности; 

− принцип согласованности действий; 

− принцип доверия. 

Принцип добровольности служит индикатором благонадежности плательщика, так 

как к построению партнерства с налоговыми органами будут стремиться субъекты, 

уверенные в правильности исчисления и уплаты налогов. 

Горизонтальный мониторинг предполагает последовательное выполнение 

взаимосвязанных этапов, содержание которых рассмотрено в таблице. 

Таблица - Этапы горизонтального мониторинга 

Этапы Содержание 

Заключение соглашения  определение прав и обязанностей сторон, разработка 

протокола информационного сотрудничества 

Уведомление о совершении 

высокорисковой сделки 

представление первичных учетных документов, 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности; 

обеспечение доступа к базам данных 

Оценка налоговых рисков направление плательщику письменного разъяснения по 

вопросам применения актов налогового законодательства; 

онлайн-консультирование 

Обжалование решений 

налоговых органов 

предотвращение и разрешение налоговых споров 
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К предпосылкам успешного функционирования института горизонтального 

мониторинга относят: 

а) определение перечня организаций, которые могут претендовать на 

сотрудничество с налоговыми органами по предложенной схеме; 

б) понимание сотрудниками налоговой службы деловой цели проводимых 

плательщиком операций; 

в) обеспечение налоговым органом беспристрастного подхода при определении 

налоговых последствий для субъектов хозяйствования; 

г) достижение высокой степени доверия между государством и бизнесом. 

Система горизонтального мониторинга обладает явными преимуществами при 

построении партнерских взаимоотношений между налоговой службой и бизнесом: 

− снижение административной нагрузки; 

− улучшение налогового климата; 

− повышение уровня исполнительности; 

− предотвращение и досудебное разрешение налоговых споров; 

− минимизация затрат, связанных с налоговым администрированием крупнейших 

плательщиков; 

− оптимальное прогнозирование налоговых поступлений; 

− изменение поведенческих моделей участников (взаимное доверие и 

открытость). 

Таким образом, внедрение и развитие горизонтального мониторинга обеспечит 

своевременное выявление схем ухода от налогообложения, повышение эффективности 

контрольной деятельности налоговых органов, более высокую степень доверия между 

государством и предпринимателями. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

УКРАЇНІ 

 

Соціальне партнерство є необхідною умовою формування громадянського суспільства 

в умовах ринкової трансформації. Економічне реформування, яке здійснюється в Україні без 

дієвих механізмів підтримки населення, призвело до падіння рівня соціальної захищеності 

людей, зростання соціальної напруженості в суспільстві, недовіри населення до будь-яких 
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заходів, що проводяться владними структурами. У таких умовах загострюються суперечності 

між потребами в процесі життєдіяльності економічно активного населення. 

Саме тому подальший розвиток варто здійснювати з урахуванням практик 

соціального партнерства, які являють собою розроблену спільно представниками двох або 

всіх трьох (влада, бізнес, суспільство) секторів сукупність правил, способів, технологій та 

документації щодо організації, забезпечення ресурсами і реалізації спільних робіт (проектів, 

акцій). Зазначені практики мають бути імплементованими в схему функціонування 

соціальної сфери певної території та спрямовані на вирішення соціально значущої проблеми 

з урахуванням чинних нормативних та правових актів. Основними типами взаємозв‘язків 

між секторами в процесі реалізації практик соціального партнерства виступають: конкурсні 

(пов‘язані з участю суб‘єктів у різноманітних конкурсах, програмах, грантах), технологічні 

(розробка соціальних технологій), організаційно-структурні (створення окремої структури), 

процедурні (правила співпраці) тощо. Підходи щодо інтерпретації соціального партнерства 

наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1 Підходи щодо інтерпретації соціального партнерства 

Основними формами соціального партнерства виступають: проведення консультацій; 

укладання договорів та угод; розробка методів запобігання колективних трудових спорів та 

інструментів нейтралізації їх негативних наслідків; участь персоналу в процесах управління 

підприємством та розподілу доходів; розгляд претензій і розбіжностей між сторонами; обмін 

достовірною інформацією та зменшення асиметричності наявної інформації; контроль за 

виконанням спільних домовленостей тощо. Концептуальна схема формування національної 

моделі соціального партнерства наведена на рис. 2. ЇЇ основою виступає інституціонально-

правове середовище, що формується з Конституції України та низки законів України, що 

регламентують трудові відносини, державні соціальні стандарти та гарантії.  

В процесі формування національної моделі соціального партнерства варто пам‘ятати 

про її характерні риси, сформовані протягом тривалого періоду: поява соціального 

партнерства на противагу соціальній конфронтації; необхідність мотивації всіх суб‘єктів 

щодо активної участі; документарне закріплення загальних принципів соціального 

партнерства; необхідність створення й розвитку системи інститутів, здатних забезпечити 

реалізацію соціально-партнерських відносин. В цілому реалізація практик соціального 

партнерства має на меті розвиток суспільства, що стає можливим після визнання 

необхідності існування в суспільстві різноманітних соціальних груп зі специфічними 

функціями, об‘єктивності конфлікту їх інтересів, можливості отримати компроміс. 

Соціальне партнерство 

система колективних відносин між 

найманими працівниками, 

роботодавцями, виконавчою владою у 

ході реалізації їх соціально – 

економічних прав і інтересів 

сучасний інститут функціонування та 

розвитку економічних відносин 

стратегія і практика мирного 

співіснування, спосіб врегулювання 

соціальних відносин 

новий тип мислення, соціальної 

психології, в центрі якої стоїть людина, 

загальнолюдські цінності 

система інститутів і механізмів 

узгодження інтересів учасників 

виробничого процесу 
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Рис. 2 Концептуальна схема формування національної моделі соціального 

партнерства 
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

У виконанні глобального завдання сучасності, побудови правової держави в Україні, 

визначальна роль відводиться створенню ефективної податкової системи. Адже від 

механізму стягнення податків залежить формування дохідної частини бюджету, а це, як 

відомо, основна фінансова база держави. Саме податкова система сприяє постійним, 

стабільним і повноцінним надходженням коштів до бюджету. Тому аналіз функціонування 

податкової системи особливо зараз в умовах системної кризи набуває великого значення. 

Оскільки недоліки податкової системи є викликом сучасності у сфері економіки, права, 

політики та держави і виступає суттєвою перешкодою на шляху України для досягнення 

європейських стандартів. 

Cистема оподаткування – це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна 

держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, стану 

економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і 

соціальних завдань, власних національних особливостей. 

За даними дослідження Paying Taxes 2010, середньостатистичне українське 

підприємство протягом року сплачувало 147 податків та платежів, що є найгіршим 

показником у світі (183 місце). Для порівняння, у Росії кількість платежів складає – 11, 

Польщі – 40, Чехії – 12, Білорусі – 107, Грузії – 18, США – 10, Франції – 7. Більша частина 

податків та внесків (96 %) в Україні пов‘язана з оподаткуванням праці [1]. 

З метою подолання вищенаведених недоліків було розроблено Податковий кодекс 

України, який набрав чинності 2 грудня 2010 року [2]. Даний законодавчий документ містить 

Мета: 

розвиток 

суспільства 

Фактори впливу: 

- техніко-технологічні;  

- соціально-економічні;  

- суспільно-політичні;  

- інституціонально-правові; 

- морально-психологічні. 

Суб‘єкти:  

- працівники через своїх 

представників (профспілки);  

- власники, уповноважений 

ними орган (роботодавці);  

- держава. 

Модель соціального партнерства 

Функції: 

- досягнення компромісу (подолання 

протиріч); 

- координаційна (поєднання зусиль різних 

суб‘єктів); 

- реформаторська (продукування якісних 

соціальних змін); 

- активізуюча (реалізація потенційних 

можливостей); 

- соціальний моніторинг (постійне 

спостереження та контроль). 

Принципи:  
- прозорість,  
- соціальна справедливість,  

- взаємна відповідальність та рівноправність 

всіх суб‘єктів,  

- добровільність, врахування інтересів всіх 

суб‘єктів,  

- дотримання законодавства,  

- реальність виконання взятих зобов‘язань  

- систематичність контролю. 
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багато нововведень, саме тому, нині вся увага уряду, науковців, підприємців та пересічних 

громадян України спрямована на вивчення та аналіз Податкового кодексу.  

Податковий кодекс має ряд позитивних зрушень це зменшення кількості податків, 

зниження певних податкових ставок, введення  екологічного податку та податку на нерухоме 

майно, запровадження дворівневої системи оскарження рішень контролюючих органів 

замість трирівневої, що пришвидшить строки вирішення спірних питань.  Наближено 

бухгалтерський и податковий облік для уніфікації порядку визначення фінансового 

результату в оподаткуванні прибутку підприємств та в частині нарахування амортизаційних 

відрахувань основних засобів. У Податковий кодексі податок на прибуток підприємств зізнав 

революційних змін, пов'язаних з необхідністю усунення економічно необґрунтованих 

розбіжностей між правилами ведення податкового и бухгалтерського обліку відносно 

визначення  оцінки доходів и витрат. Податковий кодекс є кроком на шляху до створення 

більш досконалої системи оподаткування, але на сьогодні Податковий кодекс має певні 

недоліки, це насамперед несприятливі умови для малого бізнесу. 

Малий та середній бізнес у країнах ЄС становлять основу соціально-економічного 

розвитку. В ЄС знаходиться більше ніж 20 млн. підприємств малого та середнього бізнесу, 

що дають більше половини загального обороту та доданої вартості. Також кількість 

зайнятого населення на цих підприємствах сягає 70%. Малий бізнес у Європі стимулює 

розвиток конкуренції. Ефективність економіки ЄС прямо залежить від успішної діяльності 

малого та середнього бізнесу [3, с.57]. 

Одним з недоліків Податкового кодексу України є відсутність визначення поняття 

«прибуток». Відповідно до Податкового кодексу України, до доходів від операційної 

діяльності включаються доходи від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 

причому немає жодної згадки про реалізацію продукції, що є одним з упущень 

законотворців. На нашу думку дані положення, викладені у Податковому кодексі України є 

помилковими, оскільки поняття операційних доходів значно ширше ніж зазначене. До 

операційних доходів, зокрема, включаються: доходи від реалізації оборотних активів, доходи 

від операцій з іноземною валютою, дохід від операційної оренди активів, одержані штрафи, 

пені неустойки, відшкодування раніше списаних активів, дохід від списання кредиторської 

заборгованості, інші доходи операційної діяльності. Таким чином, поняття операційної 

діяльності за П(С)БО не відповідає аналогічному поняттю в Податковому кодексі. [4]. 

Аналіз системи оподаткування в Україні, її становлення й розвитку дає змогу зробити 

висновок про серйозні недоліки, що їй притаманні. 

- це нестабільність податкової системи. Часті зміни в законодавчих актах щодо 

окремих податків негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності;  

- основним є фіскальне спрямування податкової системи, недостатнє виявлення 

регулювальної функції основних податків;  

- система в цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків невиправдано 

ускладнено; 

- монополія Міністерства фінансів та податкових служб щодо розробки законодавчих 

та нормативних актів; 

- недостатність професійно підготовлених фахівців, які залучаються до розробки 

законодавчих та нормативних актів; 

- неузгодженість деяких документів з питань оподаткування. 

Ще одним недоліком чинної податкової системи є її спрямування на подолання 

дефіциту бюджету шляхом вилучення доходів господарюючих суб‘єктів. Прослідковується 

відсутність чіткого взаємозв‘язку податкової системи з розвитком економіки і діяльністю 

безпосередніх її суб‘єктів. Це, у свою чергу, призвело до того, що податкова система 

розвивається відірвано від розвитку безпосередніх суб‘єктів оподаткування. Підприємства 

зацікавлені в отриманні мінімального прибутку, щоб уникнути надмірного податкового 

тиску. 
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Таким чином, модернізація чинної податкової системи повинна відбуватися у напрямі 

створення сприятливих податкових умов для вітчизняних товаровиробників, стимулювання 

вкладення коштів у інвестиційні програми, з метою формування раціональної податкової 

системи необхідно використовувати регулюючу функцію податкової системи у вигляді 

надання пільгового оподаткування, зробити пільги більш прозорими та підвищити їх 

стимулюючі і регулюючі властивості. 

Необхідно спрямувати податковий тягар із сфери виробництва на сферу споживання, 

а також на ресурсні та екологічні платежі, у зв‘язку з чим необхідно насамперед зменшити 

податкове навантаження на прибуток підприємств (особливо якщо він направляється на 

інвестування) та фонд оплати праці, зменшити кількості пільг, збільшити екологічні податки 

(плату за забруднення навколишнього природного середовища). Потребує вирішення 

проблеми відшкодування ПДВ бо саме ухилення від сплати ПДВ зменшує податкові 

надходження. Особливо важливе це відновлення справедливості та доступності ресурсів 

державного управління та організаційного контролю. 

 Таким чином, навіть ці окремі зауваження щодо податкової системи свідчать 

про необхідність подальшої роботи над її удосконаленням. 
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ФИНАНСОВОЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день надежное и эффективное функционирование льняного 

подкомплекса Республики Беларусь имеет стратегическое значение для сохранения 

независимости отечественного рынка текстильной продукции, поскольку льняное волокно 

является единственным натуральным растительным сырьем для текстильной 

промышленности. Расширение использования подкомплекс является составной частью 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь (далее – АПК РБ) и включает в себя 

все предприятия и учреждения, деятельность которых направлена на производство, 

переработку и реализацию льна и готовой продукции из него.  

В связи с достаточно сложной организационной структурой льняного подкомплекса, 

механизм государственной финансовой поддержки производителей и переработчиков 

льняного сырья, включая производителей готовых изделий предполагает быть 

разнонаправленным. 

Финансовый механизм государственной поддержки включает совокупность методов и 

форм организации финансовых отношений, применяемых в целях обеспечения 

благоприятных условий для развития льняного подкомплекса. Объектом такого 

регулирования становятся не только финансовые отношения, но и финансовые потоки.   

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_1/23.pdf
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Правомерно в составе финансового механизма как целостной  системы выделить две 

подсистемы: бюджетно-налоговый механизм и механизм кредитования. Структура 

финансового механизма государственной поддержки льняного подкомплекса Республики 

Беларусь представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Структура финансового механизма государственной поддержки льняного 

подкомплекса Республики Беларусь 

Государственная поддержка льняного подкомплекса осуществляется в прямой и 

косвенной форме. Первая предполагает использование таких методов как, предоставление 

бюджетных займов и бюджетных ссуд предприятиям льняного подкомплекса. Косвенная 

форма государственной поддержки реализуется посредством льготного налогообложения, 

кредитования на льготных условиях, предоставления гарантий по кредитам, закупки 

льноволокна для государственных нужд.  

Государственная поддержка льняного подкомплекса осуществляется как из 

республиканского бюджета, так и местных бюджетов. В 2014 году для финансирования 

мероприятий государственной поддержки льняного подкомплекса планируется направить 

бюджетных средств размере 284,5 млрд. рублей, в том числе 149 млрд. рублей средств 

местных бюджетов.  

Важное значение в государственной поддержке льняного подкомплекса имеет 

механизм льготного кредитования, реализуемый через ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» и ОАО «Белагропромбанк». В период с 2012 по 2013 гг. ОАО «Белагропромбанк» 

выданы кредиты организациям льняного подкомплекса в сумме 752,7 млрд. рублей для 

проведения строительства, реконструкции сроком на 15 лет. ОАО «Банк развития 

Республики Беларусь» в 2014 году на эти цели выделит льготный кредит в размере 350 млрд. 

рублей. 

Однако, несмотря на имеющуюся финансовую поддержку со стороны государства в 

функционировании льняного подкомплекса существуют негативные тенденции. В настоящее 

время финансово-экономические результаты деятельности большинства предприятий 

данного подкомплекса АПК ухудшились: снизилась рентабельность производства 

продукции, выросли финансовые обязательства. В самой сложной финансовой ситуации на 

сегодняшний день оказались льнозаводы. Рентабельность реализованной продукции 

льнозаводов в 2013 году составила минус 28,7 %, а в 2012 году — минус 12,5% [1]. Уровень 

рентабельности реализованной продукции льнозаводов представлен на рисунке 2.  

По состоянию на октябрь 2013 года совокупная задолженность льнозаводов страны по 

бюджетным ссудам, займам, кредитам и гарантиям правительства составляла 121 млрд. 

рублей, а сумма просроченных процентов по кредитам — 49,1 млрд. рублей. 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА  
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Рис.1 Уровень рентабельности реализованной продукции льнозаводов Республики 

Беларусь за период с 2005 по 2013гг. 

 

Таким образом, оказываемая государственная финансовая поддержка производителям 

и переработчикам льняного сырья, включая производителей готовых изделий, не достигает 

главной своей цели – улучшения финансового состояния предприятий льняного 

подкомплекса. 

С 2012 года за счет средств республиканского бюджета льнозаводам возмещается 

часть процентов за пользование кредитами в размере половины ставки рефинансирования 

после их уплаты банку, а с августа 2013 года — за счет местных бюджетов путем 

перечисления денежных средств на специальные банковские счета. Следует отметить, что в 

связи с тяжелым финансовым положением большинство льнозаводов такой государственной 

поддержкой воспользоваться не могут. Проблемой так же является и то, что, значительную 

часть выделяемых бюджетных субсидий льнозаводы не получают, поскольку она 

удерживается в счет погашения имеющейся у них задолженности. Так, в 2013 году из 

причитающихся льнозаводам бюджетных субсидий на удешевление стоимости льноволокна 

в сумме 73,4 млрд. рублей Министерством финансов в счет погашения  задолженности по 

исполненным ранее гарантиям удержано около трети от этой суммы [2, с.61]. Таким образом, 

отдельные элементы государственной  финансовой поддержки, оказываемой таким путем, не 

способствуют повышению эффективности работы предприятий льняного подкомплекса. 

На наш взгляд, существующий на сегодняшний день механизм государственной 

финансовой поддержки производителей и переработчиков льняного сырья, требует  

частичной корректировки. Во-первых, нам представляется целесообразным изменение 

механизма оказания льнозаводам государственной финансовой поддержки путем замены 

возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами на их компенсацию. 

Во-вторых, необходимо принять меры по реструктуризации существующей кредиторской 

задолженности предприятий льняного подкомплекса по бюджетным ссудам, займам 

гарантиям правительства. Отсрочку целесообразно будет предоставлять при наличии у 

предприятий бизнес-планов, позволяющих погасить реструктуризированную задолженность. 

Реструктуризация позволит предприятиям высвободить оборотные средства и направить их в 

производственную деятельность, что позволит повысить рентабельность, а следовательно 

получить прибыль, необходимую для погашения отсроченных кредитов. 

Осуществление указанных мер государственной финансовой поддержки будет 

способствовать ускоренному развитию предприятий льняного подкомплекса, повышению их 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.  
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РАЗВИТИЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ БАЛТИИ 

 

   В настоящее время во всех развитых странах мира на уровне государственной 

политики достигнуто признание того, что знания во все возрастающей степени становятся 

основой развития общества, что необходимым средством социально-экономического 

прогресса в XXI веке является трансформация человечества в общество «пожизненного 

обучения». Положение «от обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь» может 

служить лозунгом совокупной системы образования и наиболее полно отражает потенциал 

и задачи неформального образования, которое, в свою очередь, должно стать одним из 

механизмов реализации концепции образования на протяжении жизни. 

    Термин «неформальное образование» используется в области образования взрослых 

для обозначения образовательного процесса, организованного за пределами формальной 

образовательной системы, часто для удовлетворения познавательных потребностей 

определенной группы людей. П. Кумбс и М. Ахмед раскрывают содержание понятия 

неформальное образование, как организованную, систематическую образовательную 

деятельность, проводящуюся за пределами формальной образовательной системы, для 

обеспечения заданных видов обучения по отношению к специальным подгруппам населения, 

взрослым и детям. По мнению С. Г. Вершловского, «Неформальное образование — это 

различные, гибкие по организации и формам образовательные системы, ориентированные на 

конкретные потребности и интересы обучаемых». 

   В Латвии программу «неформальное образование» проводит  Государственное 

агентство занятости (Nodarbinātības valsts aģentūras, далее Агентство),  Агентство имеет 28 

филиалов по всей Латвии. Целью   организации является : снижение уровня безработных в 

стране и содействие работодателям по подготовке конкурентоспособных специалистов. 

Задачи Агентства можно классифицировать по двум направлениям:  

1. Содействие работающим:  в качестве мероприятий по содействию работающим 

следует указать предоставление курсов по непрерывному образованию, содействию 

региональной мобильности и повышению конкурентоспособности трудоспособного 

населения.  

    

2. Услуги работодателям- агентство предоставляет работодателям возможность 

регистрации свободных рабочих мест, практическое обучение у работодателя, когда 

агенство обучает безработного для нужд конкретного предприятия: субсидирует 

обучение безработных, реализует программу «рабочие места для молодежи». В 

программе задействованы молодые люди в возрасте до 25 лет,  имеющие образование 

, но не нашедшие работу по специальности.  Агентство предоставляет и юридические 

услуги зарегистрированным  безработным страны. 

Таблица1 - Анализ уровня безработных   в возрасте от 24 – 74 лет в % с 2010 – 

2013г.г (составлено автором) 

Страна  2010 2011 2012 2013  

Латвия 17,4 14,6 13,6 10,7 

Литва 16,1 13,9 12,2 10,9 

Эстония 14,9 8,2 8,9 7,6 

ЕС-28  8,3 8,3 9,0 9,5 
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Анализ количества безработных в странах Балтии   с 2010 -2013 г.г. показал,  что 

уровень безработицы в странах снижается (см. Табл 1).  В северных странах уровень 

безработных значительно ниже, так в  2013 году в Швеции - 5,7% , в Финляндии 6,5%, и в  

Дании 5,9%. 

Далее рассмотрим  участие стран  в программе «неформального образования» (Табл 

2,) 

Таблица 2 Участие населения  в образовании и обучении (не менее 4 недель)  в 

возрасте от 25 до 34 лет (в %) с 2010-2013г.г 

(составлено автором) 

Страна  2010 2011 2012 2013  

Латвия 9,9 9,3 12,0 11,6 

Литва 9,3 11,8 10,5 11,7 

Эстония 17,3 19,7 21,3 21,8 

ЕС-28  15.2 15,1 15,3 16,9 

    Как видим из приведенной в таблице 2  данных,  из трех стран Балтии  Латвия в  

2013 г. меньше всего обучалось населения, причем лидером стран Балтии является Эстония. 

Хотелось бы отметить,  что в Швеции в 2013г обучалось 37,2% населения в возрасте от 25 до 

34 лет, в  Финляндии 34,5%, а в Дании этот показатель составил 44,2% населения! 

    В заключение хотелось бы отметить,  что неформальное образование на рынке 

труда явялется необходимым инструментом реализации программы «Европа 2020». Проводя 

анализ количества безработных  в станах Балтии, следует указать, что  в Латвии, Литве и 

Эстонии  наблюдантся следующая тенденция: увеличение числа лиц, получающих 

«неформальное образование», снижает численность безработных. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРЯМОЇ 

КАПІТАЛІЗАЦІЇ В ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ БАНКІВ 

 

На сучасному ринку існує три вартісних підходи оцінки банківського бізнесу, саме: 

дохідний, витратний та порівняльний. Метод прямої капіталізації належить до дохідного 

підходу. Основою методу капіталізації є ймовірність отримання протягом певного періоду 
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однакового прибутку. Але за умов волатильної економіки це не можливо, а значить доходи 

постійно змінюються (зростають або зменшуються). 

Вартість банківського бізнесу за даним методом розраховується за формулою [2]: 

Вартість = Чистий прибуток / Ставка капіталізації   

Ставка капіталізації для банку зазвичай визначається із ставки дисконтування шляхом 

зменшення на величину середньорічних темпів росту доходу чи грошового потоку (в 

залежності від величини, що капіталізується) [6].  

Сучасні вчені виділяють 3 основних та найбільш популярні методи розрахунку ставки 

дисконтування: 

•метод оцінки капітальних активів; 

•метод кумулятивної побудови; 

•метод середньозваженої вартості. 

Для розрахунку ставки дисконтування скористаємося методом середньозваженої 

вартості капіталу. 

Згідно з методом середньозваженої вартості капіталу (Weighted Average Cost of Capital 

– WACC) ставка процента для дисконтування безборгових грошових потоків являє собою 

мінімальну норму віддачі на одиницю грошових коштів змішаного (власного та 

запозиченого) капіталу та розраховується наступним чином [1]: 

зкзквквк drdrWACC **
        (1.2) 

де WACC – середньозважена вартість капіталу фірми; 

r вк , r зк – відповідно вартість власного та запозиченого капіталу; 

d вк , d зк – відповідно частки власного та запозиченого капіталу в структурі 

фінансування об‘єкта оцінки.  

Наведені прийоми використаємо для оцінки вартості ПАТ «Банк «Фінанси і кредит». 

Так як акції банку не обертаються на фондовому ринку, то для розрахунку вартості власного 

капіталу будемо використовувати наступну формулу [13]: 

Вартість = дохідність облігацій + премія за ризик                        (1.3) 

Премії за ризик обираємо  на  рівні 5%. 

Номінальний рівень дохідності ОВДП 2013 року складає 8%, 2012 – 8,5%, 2011 – 

8,78%, 2010 – 10,10%, 2009 – 20%, 2008 – 17%. 

Вартість залученого капіталу розраховується діленням процентних витрат на рівень 

залученого капіталу банку. Всі необхідні дані для розрахунку середньозваженої вартості 

капіталу банку зводимо до таблиці.  

Обчислювати динаміку вартостей банку будемо на основі величини чистого прибутку. 

У 2013 році чистий прибуток ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» складав 41 517  тис.грн. 

Таблиця 1 Розрахунок середньозваженої вартості капіталу ПАТ «Банк «Фінанси та 

Кредит» 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Вартість власного капіталу, % 22 25 15,1 13,78 13,5 13 

Частка власного капіталу, % 13,43 10,42 8,30 8,08 8,35 8,20 

Середня вартість залученого капіталу,% 8,63 10,09 9,10 8,53 8,68 8,90 

Частка залученого капіталу,% 86,57 89,58 91,70 91,92 91,65 91,80 

Середньозважена вартість капіталу, % 10,42 11,65 9,60 8,96 9,09 9,23 

*складено автором 

 

Прогнозуючи величину чистого прибутку на 2014 рік, будемо враховувати темпи 

росту за останні 6  років. Провівши розрахунки, отримуємо коефіцієнт зростання чистого 

прибутку на рівні 0,16.  Динаміка вартостей банку за обраний період наведена у таблиці 2. 

З таблиці 2 бачимо, що вартість банку коливається. Але позитивним є те, що з 2011 

року вона переросла у додатну величину. 

Таким чином, можемо стверджувати, що метод прямої капіталізації, який найбільше  
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Таблиця 2 Динаміка вартостей ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» методом прямої 

капіталізації 

(тис.грн.) 

Показники / Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Прибуток 

(за наступний рік) 
-449 978 -188 637 -530 552 3 166 41 517 6643 

Вартість -4 317 252 -1 619 850 -5 526 563 35 347 456 909 71 944 

*складено автором 

 

використовується у західній оціночній діяльності в умовах України наражається на суттєві 

труднощі. По-перше, це визначення методу прогнозування прибутку майбутніх років, по-

друге, це вибір ставки дисконтування, в ролі якої прийнято вважати середньозважену 

вартість капіталу, однак при її розрахунку теж є певні неузгодженості. Пропонується даний 

метод доповнювати мотедом порівняння. 
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МЕТОДИКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТ УКРАЇНИ 

 

Сталий розвиток економіки на макроекономічному рівну неможливий без стабільного 

та ефективного народного господарства. Провідною його галуззю в сучасних умовах є 

промисловість, а в її складі одне з визначних місць належить машинобудуванню. Необхідно 

приділяти увагу розвитку технологічного рівня галузі, її матеріально-технічної бази, 

інноваційному та інвестиційному розвитку, вдосконаленню систем управління ресурсами 

підприємств машинобудування з урахуванням особливостей, характерних представленого 

сегменту промисловості. 

Дослідженню та практичному впровадженню методів ефективного управління 

оборотними активами присвячено багаточисельні праці вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Серед зарубіжних фахівців, які розглядали вказані питання необхідно назвати: Баканова М., 

Боді З., Брігхема Є., Брейлі Р. Серед сучасних українських вчених - Бланка І.О., Білик М.Д.,  

Волик І. та ін.. 

Проаналізувавши праці вітчизняних дослідників [1, 2] та спираючись на статистичні 

дані [3], основними проблемами галузі машинобудування можна виокремити: 

- недостатній рівень платоспроможності підприємств-партнерів; 

- недостатність обігових коштів та відсутність реальних джерел фінансування; 

- значний знос основних засобів базових підприємств галузі; 

- нерозвиненість інноваційної інфраструктури, низький рівень інноваційної активності 

вітчизняних підприємств; 

-  орієнтація на ринки країн СНД та країн, які розвиваються. 

Задля вирішення поставлених задач та підвищення ефективності системи управління 

оборотними коштами виробничих підприємств пропонується розглядати проблему з точки 

зору системного підходу моделі нечіткої логіки, основою якої є нечіткі множини. 

Для опису об‘єктів використовують поняття нечіткої і лінгвістичної змінних. Нечітка 

змінна характеризується трійкою <a, X, A>, що узагальнює: a - найменування змінної, X - 

область визначення a,  A - нечітку множину на X, що характеризує обмеження на значення 

нечіткої змінної a.  Лінгвістична змінна характеризується  п‘ятіркою <b,T,X,G,M>, що 

узагальнює: b - окремі лінгвістичні змінні; Т - множину значень лінгвістичних змінних або 
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базова терм-множина; областю визначення кожної b є множина X; G - синтаксична 

процедура, що дозволяє оперувати елементами                    терм-множини T; розширена терм-

множина TИG(T). Набір із шести показників X={Хi}, які, на думку автора методу професора 

Лотфі Заде, здійснюють найістотніший вплив на оцінку стану оборотних активів 

підприємства й оцінюють його різні сфери. 

Принципами моделювання оборотних коштів, побудованих на нечіткій логіці, можна 

назвати наступними: 

1) підвищення ефективності системи управління оборотними коштами з 

врахуванням галузевих особливостей функціонування машинобудівних 

підприємств; 

2) вирішення питань узгодження суперечливих критеріїв прийняття рішень на 

основі запропонованого набору показників; 

3) застосування нечіткої моделі типу Мамдані обґрунтовується використанням 

вхідних змінних; 

4) інтерпретованість, прозорість, швидкість та точність моделі; 

5) досить висока якість прогнозу результуючого показника - ефективності системи 

управління оборотними коштами. 

Структуру моделі формування та використання оборотних коштів машинобудівних 

підприємств має  вигляд так званого «дерева логістичного висновку», яке показує логістичні 

зв‘язки між прогнозованим показником g та чинниками nxx 1 , що впливають на цей 

прогнозний показник g , при дотриманні наступних співвідношень: 

).,,,,,(

);(

654321 xxxxxxFe

eFg

e

g

                              
 

Візуалізовані результати нечіткої моделі формування та використання оборотних 

коштів будь-якого машинобудівного підприємства свідчить про адекватність розробленої 

моделі. 

Нині в процесі діяльності машинобудівних підприємств виникають відповідні види 

невизначеності, а їх подолання є вкрай необхідним. Тому, на наш погляд, альтернативним 

способом моделювання руху оборотних коштів машинобудівних підприємств виступає 

використання методів теорії нечітких множин, що дозволить враховувати думку експертних 

аналітиків даної сфери діяльності та підвищити ефективність прийняття управлінських 

рішень в найрізноманітніших ситуаціях. 
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ЗЕМЛЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОРОТЕ 

 

Земля является основой жизни любого человека, чтобы родиться и жить на ней, 

ходить по ней, пить еѐ воду и дышать еѐ воздухом. 

Но земля была и остаѐтся одним из главных ресурсов и факторов производства, как 

хранилище полезных ископаемых, сельхозугодия, лесные массивы, пашня, водоѐмы. 

В качестве сельскохозяйственного ресурса и фактора производства пашня, лес, луг, 

водоѐм участвуют в производстве продукции пищевой, лѐгкой, фармацевтической 

промышленности, где более 60% этой продукции вырабатывается из сельскохозяйственного 

сырья 

В рыночной экономике земля участвует в хозяйственном обороте в качестве объекта 

частной собственности (индивида, государства, муниципального образования) или аренды. 

Важнейшее отличие земли как производственного фактора – ограниченность 

земельных площадей. И в связи с ростом численности населения и ростом объемов 

производственной деятельности, – строительством городов и посѐлков, дорог, 

коммуникаций, засорения пашни промышленными и бытовыми отходами,  - площади 

сельхозугодий постоянно сокращаются. 

 Поэтому в рыночной экономике существуют устойчивые ограничители: 

1) Монополия на землю как на объект хозяйствования; 

2) Монополия частной собственности на земельные участки. 

3) Они обусловливают особенности использования земли и разные экономические формы 

земельной ренты. 

Как известно, существуют три основных формы земельной ренты. Монопольная рента 

возникает в силу ограниченности земельных площадей как объекта хозяйства. 

Производители получают возможность устанавливать на свою продукцию монопольные 

цены. Потребители вынуждены будут покупать продукцию, если не имеют другого выбора, и 

создадут тем самым собственникам земли сверхвысокую прибыль. Но ее получают не все 

землевладельцы, а только собственники самых плодородных участков. 

Монопольная земельная рента сможет формироваться и через «ножницы цен», когда 

на продукцию устанавливаются низкие закупочные цены, а розничные существенно 

повышаются. Оптовые перекупщики, посредники, имеющие возможности для хранения и 

переработки продукции, и присваивают монопольную ренту, как разницу между 

закупочными и розничными ценами. 

Абсолютная земельная рента проистекает из монополии частой собственности на 

землю. Она является абсолютной в том смысле, что ее приносят все земельные участки, 

продукция с которых находит своего покупателя. Эту форму земельной ренты создаѐт не 

титул собственности и не сама земля, а труд, приложенный к земле и общественный труд в 

целом. 

Поскольку сельскохозяйственные товары продаются на рынке по равновесным, 

средним ценам, то и собственник земли получает также среднюю прибыль 
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Дифференциальную ренту обусловливают оба источники формирования рентного 

дохода. Особенности данной формы ренты заключаются в том, что земельные участки 

существенно различаются по плодородию и месту своего расположения. 

Участки с высоким уровнем плодородия при равных затратах труда приносят 

большую прибыль. Это также относится и к участкам, которые близко расположены к 

потребителю, имеют хорошие коммуникации, в них вложены определенные средства 

(например, проведено орошение либо осушение, и т.п.).  При эксплуатации таких участков 

существенно снижаются транспортные расходы, издержки по производству и хранению 

продукции. Тем самым себестоимость еѐ снижается, а масса прибыли увеличивается. 

Сложные механизмы производства прибавочного продукта в сельском хозяйстве 

побуждали с давних пор собственников земли и государство составлять земельный кадастр, 

т.е. вести учѐт земельных угодий и оценку их качества – плодородия, удобства расположения 

и т.п. 

Земельный кадастр – совокупность сведений о природном, хозяйственном и правовом  

положении земель как главном средстве производства в сельском и лесном хозяйстве. 

Первые отечественные кадастры были составлены еще в конце Х века. В дальнейшем 

переписи земель (Писцовые книги) стали обычным делом и были связаны как с раздачей 

земель на службу, так и с установлением подушных податей 

В наше время земельный кадастр отражает тип почв (чернозѐм, суглинок, супеси), их 

механический состав (глинистая, песчаная), обеспеченность питательными веществами, 

степень и характер эрозии, засоленность и другие природные свойств 

Естественные свойства почв подвергаются бонитировке, т.е. оцениваются их 

агрохимические свойства по степени влияния на урожайность основных 

сельскохозяйственных культур. При этом показателями служат кислотность почв, 

содержание в них гумуса, запасы азота, фосфора, калия, механический состав. 

По этим показателям земельные участки классифицируются по группам бонитета от 

100 баллов до 0. Высший класс – 100 баллов – имеют самые плодородные земли. 

От кадастровых характеристик непосредственно зависит формирование цены на 

землю.  

Конкурентный рынок утверждает рентные принципы формирования цен на землю, 

т.е. цена земли представляет собой капитализированную ренту. Это значит, что цена земли 

должна быть эквивалентна той сумме денег, которая, будучи положена в коммерческий банк, 

принесѐт доход в размере ренты: 

            Цена земли =  * 100% 

 

Земельный налог, взимаемый государством с пользователей худших земельных 

участков, является формой абсолютной ренты. Взимается и дифференциальная рента в виде 

разной ставки земельного налога по зонам страны и в зависимости от качества и 

местоположения земельных участков. 

Цена земли определяется по выходу валовой продукции с единицы земельной 

площади, пересчитанной во внутренних или мировых ценах с учѐтом величины ренты и 

кредитных ставок (ссудного процента). 

         Земельная рента рассчитывается по формуле: 

r= , где 

    r  - рента,   q   - урожайность, c – цена за 1 т, d – доля издержек производства в цене 

единицы продукта, k – удельный вес ренты, изымаемой государством в прибыли (чистом 

доходе) производителя.   

Поскольку ни один участок земли не может постоянно использоваться под 

производство одной культуры, необходимо при расчѐтах величины ренты брать все 
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культуры по севообороту (зерно, сахарная свѐкла, овощи) и выводить среднее значение 

дохода 

Зная кадастровые оценки земли и площади пашни по природно-климатическим зонам 

России, можно рассчитывать цену гектара пашни в зависимости от еѐ бонитета. Такие 

расчѐты показывают реальную рыночную стоимость земли, что важно знать при передаче еѐ 

в частную собственность, при проведении конкурсов по продаже земли, при определении 

ставок земельных налогов. 

В современных сложных условиях для российской экономики одной из важнейших 

задач для противостояния западным санкциям является в том числе импортозамещение 

продукции сельского хозяйства, развитие собственного сельскохозяйственного 

производства, а, значит, и бережное, рациональное использование нашего национального 

богатства – земли. Актуальность этой задачи трудно переоценить. Это и решение 

продовольственной проблемы, и проблемы развития территорий, и проблемы занятости 

сельского населения. 

 

 

Ауелбекова А.К. 

Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева 

Астана, Казахстан 

 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Малый и средний бизнес – основа стабильного гражданского общества, и от его 

развития зависит благосостояние всех казахстанцев. Малый и средний бизнес не только 

выполняет огромную социальную роль, поддерживая экономическую активность большей 

части населения, но и обеспечивает значительные налоговые поступления в бюджет. В 

нынешней непростой ситуации именно малый и средний бизнес может выступить в качестве 

стабилизатора, а потому вправе рассчитывать на соответствующее внимание общества и 

государства.  

Возможно, деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживающих 

добывающий сектор имеет больше шансов для инвестиций. Другие секторы вряд ли будут 

им интересны. Сейчас у нас нет ясных критериев для отнесения предпринимателей к 

категории "малых", учитывающих отраслевые факторы. В этой связи следует разработать 

критерии для производственных малых предприятий по отраслям экономики и 

предусмотреть формы их поддержки. В зарубежных странах определение критериев малого 

бизнеса, форм и методов его государственной поддержки осуществляется на основе 

отраслевой принадлежности предприятий, и это представляется разумным.  

По данным Агентства статистики Республики Казахстан на 1 января 2014 года число 

активных субъектов малого и среднего бизнеса составило 119 349 единиц. 

В настоящее время наблюдается улучшение ключевых индикаторов состояния малого 

и среднего предпринимательства.  

Выпуск продукции субъектов малого и среднего предпринимательства составил – 2 

187,1 млн. тенге. Численность занятых – 380 990 человек, или каждый третий 

трудоспособный житель города работает в данной сфере.  

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее - Программа) разработана в целях 

реализации послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

«Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана» и 

Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года. Программа является одним из 

механизмов реализации Государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы. 



141 
 

Целью Программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 

регионального предпринимательства в не сырьевых секторах экономики, а также сохранение 

действующих и создание новых постоянных рабочих мест. 

Всего с начала реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» рассмотрено 

и одобрено 254 проекта на общую сумму 72 млрд. 091 млн. тенге, из них по 200 проектам 

заключены трехсторонние договора субсидирования на общую сумму 48 млрд. 740 

млн.тенге. Общая сумма государственной поддержки (субсидии) с 2010 года составила 4 

млрд. 569 млн. тенге. В результате, создано порядка 7 тыс. и сохранено порядка 17 тыс. 

рабочих мест. Общая сумма налоговых поступлений по поддержанным проектам составила 

около 7 млрд. 697 млн. тенге. 

http://www.almaty.gov.kz/upload/files/msb9002.jpgВ структуре субсидируемых проектов 

преобладает обрабатывающая промышленность – 35%, сектор транспорта и складирования – 

26%, а также проекты в секторе здравоохранения – 13%, искусство, развлечения и отдых – 

7%, услуги по проживанию и питанию – 5%, образование – 4%, информация и связь – 2%. 

В 2013г. рассмотрено и одобрено 107 проектов, из них: 

 85 проектов на общую сумму 12 млрд. 762 млн. 803 тыс. тенге на субсидирование 

процентной ставки, общая сумма субсидирования составляет 2 млрд. 107 млн. 529 

тыс. тенге. Количество создаваемых рабочих мест – 1 600 ед. 

 7 проектов по гарантированию на общую сумму 358 млн. 572 тыс. тенге. Количество 

создаваемых рабочих мест – 58 ед. 

 15 проектов на развитие (индустриальной) инфраструктуры на общую сумму 1 млрд. 

964 млн. 300 тыс. тенге (предварительные расчетные данные). 

Прямая финансовая помощь, по объему и многообразию вариантов занимает одно из 

важных мест в арсенале экономических рычагов. Выделяются следующие разновидности 

прямой помощи:  

- государственные инвестиционные надбавки (субсидии). Они очень редко 

предоставляются на условиях возвратности. За основу для их расчета берется 

запланированный объем инвестиций. Надбавки не подлежат налогообложению и 

применяются по требованию. Субсидии в отличие от них облагаются налогами и 

предоставляются по налогообложению и усмотрению распределяющего их органа; 

- льготное кредитование. Оно часто используется на федеральном и региональном 

уровнях. Льготные кредиты называют скрытой финансовой помощью, так как ее сумма 

представляет разницу между рыночной и льготной кредитными ставками (кредитная 

субсидия). Среди других ее видов можно назвать гарантии специализированных банков по 

кредитам и долевое участие инвестиционных компании в капиталах малого и среднего 

предпринимательства, если эти банки или компании и сумма скрытой помощи 

финансируются государством.  

Малое предпринимательство как сектор экономики может выполнять существенный 

объем функций и решать ряд серьезных проблем. Во-первых, малое предпринимательство 

может благоприятно воздействовать на улучшение структуры экономики регионов. Сферами 

наиболее интенсивного развития малого бизнеса за рубежом являются пищевая и легкая 

промышленность, услуги, наукоемкое производство, т.е. именно те отрасли, опережающее 

развитие которых требуется для совершенствования отраслевой структуры народного 

хозяйства. Во-вторых, данный сектор может стать основным видом экономической 

деятельности в малых городах, где крупные градообразующие предприятия пришли в 

упадок, а также в отсталых аграрных районах. В-третьих, малые предприятия способны 

существенно улучшить ситуацию на потребительских рынках, расширяя ассортимент и 

объем предлагаемых товаров. В-четвертых, обеспечивая создание новых рабочих мест, малое 

предпринимательство содействует повышению качества и уровня жизни населения. В-пятых, 

данный сектор экономики, замещая крупные экологически вредные предприятия, способно 

положительно воздействовать на оздоровление экологической ситуации в регионах.  

http://www.almaty.gov.kz/upload/files/msb9002.jpg
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В настоящее время развитие малого и среднего бизнеса стало одним из основных 

направлений экономической реформы, проводимых в Республике Казахстан, и ведущим 

звеном в сфере предпринимательства, которое несет в себе ряд преимуществ: увеличение 

числа собственников, а значит, формирование среднего класса, главного гаранта 

политической и экономической стабильности в демократическом обществе; рост доли 

экономически активного населения, что увеличивает доходы граждан и сглаживает 

диспропорцию в благосостоянии различных социальных групп; селекция наиболее 

энергичных, дееспособных личностей, для которых бизнес становится первичной школой 

самореализации; создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными 

затратами, особенно в сфере обслуживания; трудоустройство работников, высвобождаемых в 

государственном секторе, а также представителей социально уязвимых групп населения; 

разработка и внедрение технологических, технических и организационных новшеств; 

создание и развитие конкурентной среды; мобилизация материальных, финансовых и 

природных ресурсов, а также более эффективное их использование; улучшение взаимосвязи 

различных секторов экономики. 

Использованная литература: 

1. Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  

2. Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – 

Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана» 

3. Стратегический план развития Казахстана до 2020 года. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕГИОНА 

 

Проблемы экономического развития Республики Дагестан в ближайшие годы будут 

определяться ее способностью к привлечению ресурсов для ускоренного роста. Исчерпание 

конъюнктурных факторов (таких как свободные мощности, благоприятная мировая 

конъюнктура) выдвигает на первый план задачу количественного и качественного роста 

производственного потенциала, ориентированного на выпуск продукции, обеспеченной 

спросом внутреннего и внешнего рынков. Поэтому привлечение инвестиций в региональную 

экономику рассматривается руководством республики в качестве важнейшего источника для 

создания региональной конкурентоспособной технической базы производства, 

формирующей перспективу общего роста экономики региона.  

В первую очередь необходимо устранить фундаментальные причины слабости                                                                                                                                                                         

региональной экономики - незавершенность структурных и институциональных реформ в 

реальном секторе, его низкую конкурентоспособность, физическую изношенность 

производственного потенциала, структурные деформации республиканского хозяйства, 

ликвидировать обширный сектор убыточных производств. 

Решение этих проблем требует выработки новых принципов осуществления 

государственно-региональной  инвестиционной  политики, адекватных задаче подъема 

экономики региона. Главные цели государственно-региональной инвестиционной политики 

– последовательное повышение уровня жизни населения, инвестиций в человека, 

восстановление экономический и политический роли республики, не только в масштабах 

страны, но и в мировом сообществе. 
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Основной задачей в этой связи является создание и поддержание условий для 

прироста инвестиций в реальный сектор экономики, который бы полностью удовлетворял 

спросу рынка на инвестиционные ресурсы. 

Приоритетами региональной инвестиционной политики в этих условиях будут 

содействие коренной модернизации производства и его структурной перестройки, 

повышению конкурентоспособности обрабатывающего сектора экономики, ускоренному  

инвестиционному развитию секторов «новой экономики», прежде всего восстановлению 

традиционных отраслей, внедрению инновационных и информационных технологий, 

формированию нового технологического облика регионального хозяйства. 

Достижение указанных целей государственно-региональной инвестиционной 

политики требует осуществления комплекса мер по созданию благоприятного 

инвестиционного климата в регионе, поддержке инвестиционных инициатив рыночного 

сектора экономики; формированию законодательных и институциональных условий 

хозяйственной деятельности всех инвесторов, адекватных современным требованиям рынка. 

Потенциал  Дагестана  как объекта инвестирования огромен, учитывая уникальное 

сочетание   богатств и разнообразия  его энергетических и других природных ресурсов, 

морепродуктов, с достаточно развитой транспортной  и коммуникационной сетью, наличие 

высококвалифицированных кадров и сравнительно дешѐвых  невостребованных  трудовых 

ресурсов. 

Принятые законы на региональном уровне нацелены на создание благоприятных 

условий для привлечения в республику отечественного и иностранного капитала, в связи  с 

чем одним из его концептуальных положений является максимальное обеспечение защиты 

прав и собственности инвесторов и создание особо благоприятных инвестиционных условий 

для иностранного инвестора. 

Особое внимание уделяется осуществлению экономике региона наиболее масштабных 

инвестиционных проектов, которые, нацелены на структурную перестройку экономики, 

развитию новых производств и технологий, насыщению рынка высокорентабельной, 

конкурентоспособной продукцией, товарами и услугами, созданию расширенного рынка 

труда. 

Указанные проблемы и сложности усиливают потребность в реальном 

инвестировании, позволяющие  формировать  адекватную, сложившимся условиям,  

стратегию развития экономики региона. Принципиально новая ситуация в инвестиционной 

сфере, возникшая в связи с рыночными реформами, требует и новых подходов. 

Развитию рынка инвестиций, несмотря на его общепризнанную привлекательность в 

региональном уровне, противодействует наличие серьѐзных проблем. 

Важнейшими из них являются:           

- политическая  нестабильность; 

- криминогенная ситуация; 

- сложное  социально-экономическое положение населения   (рост безработицы);              

- отсутствие инфраструктуры рынка, включая инвестиционную; 

- кризисное состояние экономики. 

К числу задач по активизации инвестиционной деятельности  в регионе, являющийся  

основной проблемой инвестиционной политики, можно отнести:                     

- интенсификация притока инвестиций из всех источников; 

- развитие финансово-инфраструктурной базы инвестирования;  

- направленность инвестиций на  реализацию концепций развития региона. 

Создание условий и решения проблем  организационно-экономического характера 

представляет определенный практический интерес для реализации инвестиционной 

политики в регионе.                                         
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Балджи М.Д. 

д.е.н., зав. каф. економіки та управління національним господарством 

Одеський національний економічний університет, м. Одеса 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДП «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» 

 

Зростання обсягів світової морської торгівлі та посилення конкуренції на ринку 

морських перевезень зумовлюють підвищення вимог до якості портових послуг, зокрема, 

скорочення витрат та часу доставки вантажів. Сучасна практика у даній сфері діяльності 

свідчить про те, що відбувається диверсифікація портових послуг, які виходять за межі 

власне порту (його внутрішньої і зовнішньої акваторії) й охоплюють велику кількість 

берегових та інших господарських операцій транспортного ланцюга. Такі чинники, з одного 

боку, обумовлюють об'єднання учасників транспортного процесу з метою отримання 

більшого економічного ефекту від спільної діяльності, а з іншого, стимулюють 

упровадження інновацій в організаційний та технологічний процес функціонування 

портового господарства. 

Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт» (ДП «ІМТП») – 

сучасний міжнародний високомеханізований порт, один із найпотужніших в Україні. Порт 

займає ключове положення на стику головних транспортних шляхів, що ведуть через 

Середземне море в Атлантику та Індійський океан. Через порт здійснюються міжнародні 

зв'язки України майже зі 100 країнами світу. Площа основної виробничої території порту – 

302,0 га. Площа акваторії – 11 990,85 га, внутрішня акваторія – 417,69 га, зовнішній рейд – 

11 535 га, глибина зовнішнього рейду - 17,0 - 23,0 м. Порт з‘єднаний з морем підхідним 

каналом глибиною 14,5 м [1].  

ДП «ІМТП» налічує 27 причалів (24 – вантажних, 3 – допоміжні, у т.ч. два з них 

спеціалізовані причали портофлоту), на яких забезпечується цілодобова обробка 

транспортних засобів. Загальна довжина причального фронту 5 253,6 м, глибини біля 

причалів від 7,5 до 13,5 метрів. ДП «ІМТП» має розвинену інфраструктуру, систему 

енергопостачання, зручні морські підходи і може приймати судна з осадкою до 13,0 м і 

вантажопідйомністю понад 100 тис. т. Територія Іллічівського морського торговельного 

порту (ІМТП) тягнеться смугою вздовж причалів № 1–12, 14–25 від входу углиб узбережжя 

лиману Сухий, включаючи причали № 26–28 (поромний комплекс), причал № 29 (газовий 

комплекс) та Північну косу. Вищевказана смуга території – відстань від урізу води до забору 

– має різну ширину: від 200 до 1 000 метрів [1].   Головний стратегічний напрямок 

діяльності підприємства — зміцнення власної позиції на ринку як провідного порту з 

переробки генеральних вантажів та збільшення обсягів перевантаження навалювальних і 

наливних вантажів. 

За даними фінансової звітності, у 2013 р. чистий прибуток ІМТП збільшився на 1 725 

тис. грн., що відбулося за рахунок збільшення суми інших операційних доходів на 4 870 тис. 

грн., інших доходів на 707 тис. грн. та інших фінансових доходів на 197 тис. грн. За 2013 рік 

Іллічівським морським торговельним портом отримано 866 323 тис. грн. чистого доходу. 

Проте спостерігається зменшення чистого доходу проти плану у звітному періоді, що  

обумовлено зменшенням вантажопереробки порту. При цьому також відбулись проти 

запланованих зміни в номенклатурі вантажів, тобто збільшено переробку наливних вантажів 

на 61,6 тис. т., але на 463,6 та 959,5 тис. т. менше перевантажено генеральних та 

суховантажних сипучих вантажів. Завдяки вищезазначеному та зміні курсу валют портом у 

звітному періоді проти плану недоотримано доходи від навантажувально-розвантажувальних 

робіт в сумі 78 529 тис. грн. Зменшення вантажопереробки у минулому році спричинило 

зменшення використання суден портового флоту,  що вплинуло на зменшення доходів від 

роботи цього підрозділу проти планових на 30 455 тис. грн. Також, зменшення вантажообігу 
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порту зменшило кількість доходів отриманих від зберігання вантажів на складах та 

надходжень від портових та інших зборів проти плану на 12 544 тис. грн. та 5 960 тис. грн. 

відповідно. Необхідно зазначити, що при цьому відбулось збільшення планових доходів від 

інших робіт з вантажами на 2 359 тис. грн., непортових робіт на 3 830 тис. грн. та інші 

доходи основної діяльності на 10 338 тис. грн. Все це свідчить про необхідність формування 

подальших напрямків розвитку. 

Для збереження портом наявних вантажопотоків, а також залучення додаткових 

експортно-імпортних та транзитних вантажів необхідно виявити перспективні напрямки 

розвитку ДП «ІМТП». Слід зазначити, що пріоритетними напрямками розвитку порту на 

найближчі 5-10 років є вирішення низки ключових завдань, які відносяться до числа 

найважливіших для портового комплексу України і транспортної системи країни в цілому 

[2]:  

1) розвиток міжнародних контейнерних перевезень;  

2) створення сприятливих умов для українських підприємств-експортерів за рахунок 

підвищення конкурентоздатності не тільки продукції, але і логістики її транспортування;  

3) створення потужностей для високоефективного перевантаження експортно-

імпортних та транзитних навалювальних і насипних вантажів, що займають і будуть займати 

у майбутньому важливе місце серед вантажопотоків портів України;  

4) реконструкція і розвиток залізничних та автомобільних під‘їздів від головних 

автомагістралей до Іллічівського порту.  

В умовах пошуку оптимального способу організації змішаних, інтермодальних та 

мультимодальних перевезень, а також інтеграції в міжнародну транспортно-логістичну 

систему на перший план виходить можливість створення на базі Іллічівського морського 

торговельного порту транспортно-логістичного центру, тобто створення порту-хабу. Метою 

створення якого є отримання прибутку за рахунок збільшення обсягу перевезень транзитних 

вантажів; вдосконалення рівня організації експортно-імпортних і внутрішніх перевезень 

через порти України. 

Трансформація Іллічівського морського торговельного порту в порт-хаб дозволить 

покращити свої фінансові показники та, відповідно, й підвищити рівень 

конкурентоспроможності та надасть можливість інтеграції у світову транспортно-логістичну 

систему. 

Розрахунок рівня логістичного обслуговування порту подано у таблиці 1, де 

характеризуються елементи оцінюватися на відповідність портам третього покоління. Оцінка 

послуг ДП «ІМТП» проводилась методом експертної оцінки. Для оцінки застосована 

наступна шкала: наявність певної категорії послуг в порту – «3», відсутність або на етапі 

впровадження – «1», наявність, але недостатньої якості чи кількості – «2».  

Таблиця 1 Визначення загальної оцінки послуг, що фактично надаються  

Оцінка відповідності послугам портів третього покоління Сумарна 
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2 3 1 2 2 2 12 0,67 

 

Для розрахунку рівня логістичного обслуговування був використаний алгоритм 

створення транспортно-логістичних центрів М.В. Ковбатюка [3], що включає 

співвідношення сумарних бальних оцінок рівня розвитку і-го виду послуг у порту та рівня 

розвитку і-го виду послуг у порту третього покоління. Як свідчить розрахунок рівня 
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логістичного обслуговування ДП «ІМТП», цей показник склав 0,67, тобто рівень 

логістичного обслуговування знаходиться на середньому рівні. Це означає, що на базі 

Іллічівського морського торговельного порту доцільно створити порт-хаб.   

Таким чином, пріоритетним напрямком розвитку Іллічівського морського 

торговельного порту є створення на його основі порту-хаба. ДП «ІМТП» має всі передумови 

для його створення. Трансформація Іллічівського порту в порт-хаб дозволить йому 

покращити свої фінансові показники та, відповідно, й підвищити рівень 

конкурентоспроможності й надасть можливість інтеграції у світову транспортно-логістичну 

систему.  
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ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без достижения целей 

развития отрасли с максимальной при существующих условиях экономической 

эффективностью. Актуальность эффективности затрагивает не только производственно-

хозяйственную деятельность субъектов аграрного производства, но и социально-

экономические аспекты их деятельности. 

Эффективность общественного производства – это ключевая категория 

экономической науки. В. Новожилов под эффективностью понимает отношение полезного 

эффекта (результата) к затратам на его получение. «Экономическая эффективность, - 

отмечает В.А. Добрынин, - показывает конечный полезный эффект от применения средств 

производства и живого труда, отдачу совокупных вложений» [1]. 

Методические рекомендации ВНИИЭСХ сводят определение эффективности к 

формированию «...комплекса условий для обеспечения расширенного воспроизводства, по-

зволяющего отрасли не только удовлетворять запросы общества, но и гармонично 

развиваться на основе действия устойчивых организационно-экономических, правовых, 

социально-нравственных и экономических связей и отношений». 

Академик В.Г. Гусаков считает, что эффективность – это сложная экономическая 

категория, включающая в себя многогранную систему развития сельскохозяйственного 

производства, его органическую связь с интенсификацией, природной средой, социальными 

условиями работников, совокупностью элементов и отношений, составляющих 

экономический механизм, показатели, оценку деятельности предприятий и организаций, их 

отраслей в системе функционирующего рынка и государственного регулирования. 

Таким образом, эффективность производства - это отношение полученного полезного 

эффекта (результата) к затратам на получение этого результата.  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vodt/2012_3/narezka/Vnutr_3_15__2012__109_.pdf
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Эффективность или результативность производства является его целью. 

Эффективность формируется из 2 групп показателей и зависит от них. Первая группа 

выражает результаты производства и проводимых мероприятий безотносительно к 

затраченным материально-денежным ресурсам. Эти результаты называют также абсолютным 

экономическим эффектом. Такой эффект может быть выражен валовой продукцией, валовым 

доходом, чистым доходом, прибылью, их прибавкой, экономией в затратах. 

Вторая группа показателей выражает затраты на получение эффекта. Это могут быть 

затраты на производство валовой продукции, затраты на производство и реализацию 

товарной продукции, среднегодовая стоимость совокупных основных и оборотных фондов, 

объем капитальных вложений. 

На федеральном уровне показателями эффективности сельскохозяйственного 

производства является отношение национального дохода (в ценах базисного периода) к 

совокупным затратам (фонд времени, отработанный в сфере материального производства за 

год и производственные фонды, выраженные в трудовом измерении). 

На отраслевом и региональном уровне эффективность сельскохозяйственного 

производства определяется как отношение чистой продукции или валового дохода к сово-

купным затратам. 

В современных нестабильных микро- и макроэкономических условиях осуществления 

производственной деятельности, важное значение приобретают натуральные показатели 

эффективности производства. Они наиболее понятны, доступны и относительно наглядно 

характеризуют уровень использования отдельных средств труда с учетом их специфики и 

характера участия в процессе производства, конкретно показывают конечные результаты 

производственной деятельности предприятий. Однако не всегда натуральные показатели 

могут быть использованы в качестве показателя характеризующем деятельность 

предприятия. Например, такой важнейший показатель как валовая продукция, в связи со 

своей разнородностью по составу может быть выражена только стоимостными показателями. 

Поэтому при анализе эффективности аграрного производства целесообразнее 

использовать показатели определяемые в денежном выражении. 

Одним из основных обобщающих показателей эффективности сельскохозяйственного 

производства является производительность совокупного труда - живого и овеществленного. 

Практическое определение этого главного показателя затруднено тем, что современных 

условиях сложно учитывать затраты овеществленного труда в единицах рабочего времени на 

предыдущих стадиях производства. По этой причине анализе эффективности 

сельскохозяйственного производства необходимо исчислять уровень производительности 

живого труда - основной производительной силы. 

Земля в сельском хозяйстве является главным средством производства, который 

невозможно заменить никаким другим. Агропромышленный комплекс не может 

осуществлять свою деятельность без максимально возможного использования земельных 

ресурсов. Поэтому при определении эффективности сельскохозяйственного производства, 

невозможно обойтись без такого показателя, как выход продукции с единицы земельной 

площади. Сам по себе этот показатель  не может служить определяющим критерием, 

поскольку на выход продукции влияет целый ряд других факторов. Это, прежде всего, 

фондовооруженность и энерговооруженность, а также наличие рабочей силы. 

Помимо земли и рабочей силой одним из основных элементов сельскохозяйственного 

производства является совокупность средств труда в виде машин, орудий и других 

материально-технических средств, с помощью которых осуществляется процесс 

производства и создаются необходимые блага. Поэтому важно не только эффективное 

использование земли, трудовых ресурсов, но и других средств производства.  

Эффективность использования средств производства определяется следующими 

показателями: фондоотдача (выход валовой продукции сельского хозяйства на единицу 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов сельскохозяйственного 
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назначения) и фондоемкости продукции (отношение среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов к стоимости валовой продукции сельского хозяйства). 

Говоря об эффективности сельскохозяйственного производства, нельзя не затронуть 

такой важный показатель как себестоимость продукции, которая представляет собой 

совокупность затрат живого труда и материальных средств на производство продукции. 

Величина данного показателя зависит от построенной системы организации производства, 

фондовооружености труда, специализации, концентрации производства, а также 

эффективного использования материально-технических и финансовых ресурсов. 

Экономическую эффективность сельскохозяйственного производства характеризует 

также рентабельность, представляющая собой экономическую категорию, отражающую 

доходность, прибыльность предприятия, отрасли. Рентабельность сельскохозяйственного 

производства характеризуют валовой и чистый доход, прибыль, уровень рентабельности, 

окупаемость затрат, норма прибыли. 

Таким образом, рассмотрев понятие эффективности сельскохозяйственного 

производства, а также основные его критерии следует отметить, что эффективность 

аграрного производства представляющая собой соотношение между полученными 

результатами производства и затратами труда и средств производства, определяется 

совокупностью различных показателей (стоимостных, натуральных и др.). 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Актуальной задачей агропромышленного комплекса Сибирского федерального округа 

является активный поиск резервов продовольственной продукции, пригодной для 

импортозамещения на российском продовольственном  рынке. Решение этой задачи должно 

быть направлено на выполнение поручений Президента Российской Федерации о 

дополнительных мерах по стимулированию экономического роста и развитию 

конкурентоспособного импортозамещения в сельском хозяйстве [1]. В связи с этим 

целесообразно рассмотреть возможности  рыбопромышленного комплекса континентальных 

территорий юга Сибири по наращиванию производства продукции аквакультуры.  

В апреле 2014 г. Правительством Российской Федерации утверждена Государственная 

программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на  период до 2020 года, среди целей 

которой  - обеспечение глобальной конкурентоспособности вырабатываемых российским 

рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг [2]. Для выполнения задач, поставленных в 

Программе,  предусмотрены бюджетные ассигнования подпрограммы вплоть до 2020 года, 

использование которых должно привести к среднегодовому приросту объѐма производства 

продукции аквакультуры на 0,5 процента, площади используемых рыбоводных прудов – 0,4 

тыс. га.  

Координационным советом по сельскохозяйственной политике, продовольствию и 

легкой промышленности Сибири Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 6 

апреля 2011 г. принято специальное постановление «О развитии рыбохозяйственного 

комплекса Сибири», в котором подчеркивается  необходимость признать товарное 
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рыбоводство сельскохозяйственной отраслью и распространить на юридические лица и 

индивидуальных предпринимателей, занятых товарным рыбоводством, аналогичные 

механизмы и направления государственной поддержки, действующие в 

сельскохозяйственном производстве. 

Алтайский край имеет достаточно благоприятные условия для развития аквакультуры. 

Сравнительная оценка условий края по комплексу природно-климатических факторов с 

точки зрения прудового рыбоводства показывает, что они благоприятнее, чем, например, в 

водоѐмах Московской области. Прудовый фонд составляет 2,5 тыс. га, использовался в 2013 

г. только на 15-20%, может обеспечить вылов не менее 1,0 тыс. тонн товарной рыбы. 

Озѐрный фонд достигает 3000 кв. км, количество пресных озѐр – 4661. В зависимости от 

морфологических показателей и газового режима в зимний период озѐра могут быть 

использованы в однолетнем или многолетнем рыбохозяйственном обороте.    

Естественный потенциал кормовых ресурсов озерного фонда края способен 

поддерживать биомассу рыбы повышенных потребительских качеств и рыночной стоимости 

на уровне 7,5-8,5 тыс. тонн. В 70-80-е годы, при соответствующих тому времени 

организационно-хозяйственных условиях, проводимых рыбоводных мероприятиях и 

технической оснащенности выращивалось и добывалось 1,9–2,2 тыс. тонн рыбы [3]. 

Рынок рыбной продукции в Алтайском крае имеет развитую конкурентную среду, 

прежде всего, за счет значительного количества средних и мелких рыбоперерабатывающих 

предприятий. В 2013 году переработкой рыбы в крае занимались 43 предприятия, 14 

разведением и выловом рыбы. Основное количество предприятий являются мелкими  и 

средними и концентрируются  в городах края. В крае производится рыба солѐная,  вяленая, 

копчѐная, рыбные пресервы и полуфабрикаты. Отрасль транслирует положительную 

динамику, однако дальнейшее еѐ развитие будет связано с сырьевой обеспеченностью.  

Инновационным направлением развития рыбопромышленного комплекса в 

Алтайском крае является развитие аквакультуры в различных форматах, в том числе 

создание специализированных прудовых хозяйств по выращиванию особо ценных в 

рыночном отношении рыб – форели, осетра, стерляди. Естественный потенциал кормовых 

ресурсов озерного фонда края способен поддерживать биомассу рыбы повышенных 

потребительских качеств и рыночной стоимости на уровне 7,5-8,5 тыс. тонн. Основными 

видами товарной рыбы в настоящее время являются толстолобик, белый амур, карп.  

Проведенные автором исследования по стратегическим направлениям развития 

рыбопромышленного комплекса в Алтайском крае показали, что  необходимо формировать 

рыбный кластер, целью которого будет развитие производства  и переработки товарной 

рыбы, а также  ракообразных.  

Главная цель создания регионального рыбного кластера: выполнение Концепции 

продовольственной безопасности Российской Федерации и обеспечение населения 

высококачественной продукцией аквакультуры. 

Основным задачами будут: 

- увеличением товарного производства продукции аквакультуры на основе разведения 

высокопродуктивных видов и пород рыб; 

- увеличение производства мяса водоплавающей птицы и ракообразных на основе 

развития интегрированной аквакультуры; 

- создание современных селекционно-генетических центров  на базе племенных 

хозяйств ОАО «Племрыбхоз «Зеркальный», ООО «Зори», ООО «КорАл», ООО «Булат»;  

- диверсификация малых зерноперерабатывающих и мясоперерабатывающих 

предприятий, производство комбикормов для рыб, в то числе замороженных; 

- формирование каналов продвижения продукции аквакультуры, развитие 

межрегиональных и международных  связей. 

Для развития рыбопромышленного комплекса региона необходимо: 

во-первых, это научное обеспечение отрасли, в первую очередь разработка 

конкретных рекомендаций в вопросах регулирования рыболовства, применения новых 
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орудий лова, развития воспроизводственного комплекса и международного сотрудничества в 

части выработки конкретной стратегии по товарному рыбоводству;     

в-вторых, проведение глубоких маркетинговых исследований в сфере производства, 

сбор и анализ информации по потенциальному спросу (потребности) на рыбу и рыбную 

продукцию по видам, по областям, безопасности рыбной продукции; выявление факторов, 

влияющих на ценообразование, рентабельность рыбоперерабатывающих предприятий, их 

ассортимент и конкурентоспособность видов рыбной продукции; 

в-третьих,  подготовка высококвалифицированных профессиональных кадров с 

высшим и средним профессиональным образованием. По мере развития рыбной отрасли 

возрастает потребность в профессиональной и технической квалификации управленцев 

данного направления и техников, задействованных в рыбном хозяйстве. 

Разработка Программы «Развитие рыбопромышленного комплекса в Алтайском крае» 

и  включение еѐ  в Стратегию развития Алтайского края до 2025 г. и   Программы  развития 

К(Ф)Х Алтайского края позволит развивать рыбоводство и переработку рыбы,  наиболее 

эффективные для Алтайского края.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Главной целью функционирования любого предприятия является получение и 

максимизация прибыли. Сумма прибыли зависит от множества факторов. Основными 

факторами, непосредственно влияющими на прибыль, являются выручка и себестоимость. 

Рост выручки при неизменной себестоимости ведет к росту прибыли, а рост себестоимости 

при неизменном объеме реализации – к ее снижению.  

Так, для поиска путей максимизации прибыли необходимо уделять существенное 

внимание не только объему продаж и себестоимости каждому из направлений деятельности, 

но и оптимизировать структуру товарной продукции таким образом, чтобы 

высокорентабельное производство, приносящее большую долю дохода, занимало больший 

удельный вес в структуре товарного производства, чем низкорентабельные или вовсе 

нерентабельные виды производств. 

В условиях инновационной экономики  необходима поддержка управленческих 

решений, основанная на использовании информационных технологий, с помощью которых 

можно рассчитывать различные варианты оптимизации прибыли с учетом цен реализации, 

затрат, объемов производства и прочих факторов. 

http://www.kremlin.ru/assignments/23900
http://www.doc22.ru/information/povestkadni%20arinoktruda/875
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Нашей задачей является разработка модели оптимизации структуры товарной 

продукции для получения максимальной прибыли в зависимости от цен и себестоимости 

отдельных товаров.  

В качестве изучаемого предприятия был взят сельскохозяйственный 

производственный кооператив имени Н.К.Крупской Мелекесского района Ульяновской 

области, который является одним из лучших аграрных предприятий не только области, но и 

страны. 

С помощью данной модели предприятие СПК им.Н.К.Крупской сможет подбирать 

такие варианты соотношения товарной продукции, при которых прибыль будет наибольшей. 

Меняя значения цен, себестоимости, которые могут меняться под воздействием многих 

факторов, соотношения товаров будут меняться, выдавая значения той прибыли, которая 

будет складываться при тех или иных условиях.  

Для построения модели оптимизации товарной структуры предприятия СПК 

им.Н.К.Крупской нами были взяты три основных направления деятельности изучаемого 

предприятия – производство и реализация зерна, молока и мяса (КРС и свинины) в 

переработанном виде. Выручка от реализации этих видов продукции занимает наибольший 

удельный вес в балансовой выручке от продаж, а значит, и в большей степени влияет на 

формирование прибыли от продаж. 

Для построения экономико-математической модели оптимизации структуры продаж 

необходимо определить искомые переменные: 

Х1-объем продаж зерна (ц); Х2-объем продаж молока (ц); Х3-объем продаж продукции 

животноводства в переработанном виде (ц). 

Модель оптимизации товарной структуры для максимизации прибыли требует 

введения определенных ограничений, которые имеют следующий вид: 

 

1) 0,587*Х1>127070, где 0,587 тыс.руб. - цена за 1 ц зерна предприятия за 2013г., а 

127070 тыс.руб. – выручка, полученная от реализации зерна за 2013г.  

2) 1,597*Х2>133005, где 1,597 тыс.руб. – цена за 1 ц молока предприятия за 2013г., а 

133005 тыс.руб. – выручка, полученная от реализации молока за 2013г.  

3) 6,498*Х3>52577, где 6,498 тыс.руб. – цена за 1 ц мяса предприятия за 2013г., а 

52577 тыс.руб. – выручка, полученная от реализации мяса за 2013г.  

4) 0,352*Х1<76211 , где 0,352 тыс.руб. – себестоимость 1 ц зерна предприятия в 

2013г., а 76211 тыс.руб. – себестоимость всего объема реализованного зерна в 2013г.  

5) 1,275*Х2<106176, где 1,275 тыс.руб. – себестоимость 1 ц молока предприятия в 

2013г., а 106176 тыс.руб. – себестоимость всего объема реализованного молока в 2013г.  

6) 9,135*Х3<73914, где 9,135 тыс.руб. – себестоимость 1 ц мяса предприятия в 2013г., 

а 73914 тыс.руб. – себестоимость всего объема реализованного мяса в 2013г.  

7) 0,235*Х1>0; 0,322 *Х2>0; -2,637*Х3>0 где 0,235тыс.руб., 0,322тыс.руб. и -

2,637тыс.руб. соответственно прибыль (убыток) от реализации 1 единицы продукции в 

2013г. Искомое значение планируемого объема продаж единицы продукции должно быть 

положительным; 

8) 0,235*Х1>50859, где 50859тыс.руб. – прибыль от реализации всего объема зерна в 

2013г. Искомое значение планируемого объема продаж зерна должно обеспечить 

предприятию прибыль, большую, чем в 2013г.; 

9) 0,322*Х2>26829, где  26829 тыс.руб. – прибыль от реализации всего объема молока 

в 2013г. Искомое значение планируемого объема продаж молока должно обеспечить 

предприятию прибыль, большую, чем в 2013г.; 

10) -2,637*Х3> -21337, где -21337тыс.руб. – убыток от реализации мяса в 2013г. 

Искомое значение планируемого объема продаж молока должно обеспечить предприятию 

прибыль, большую, чем в 2013г.; 

11) 0,235*Х1+0,322*Х2-2,637*Х3>56351, где 0,235тыс.руб. – прибыль от реализации 1 ц 

зерна в 2013 г., 0,322 тыс.руб. – прибыль от реализации 1 ц молока в 2013 г., -2,637 тыс.руб. – 
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убыток от реализации 1 ц мяса в 2013г., 56351 – прибыль, полученная от продажи всех трех 

видов продукции.  

Целевая функция модели – максимизация прибыли - имеет вид: 0,235*Х1+0,322*Х2 - 

2,637*Х3→maх 

Согласно целевой функции, суммарная прибыль от реализации зерна, молока и мяса 

должна быть максимальной и удовлетворять всем условиям.  

Оптимальные значения объемов продаж можно определить с помощью надстройки 

«Поиск решения» MS Excel. Таким образом, нами были получены следующие значения 

объемов производства продукции: 

Х1 = 216508,5 ц; Х2 = 83275,3 ц; Х3 = 0 ц. 

При объеме реализации зерна в 216508,5 ц, молока – 83275,3 ц, а производство и 

реализацию мяса стоит исключить, прибыль от продаж основных видов деятельности будет 

равна 77694,1 тыс.руб., что больше фактической за 2013г. на 21343,1 тыс.руб.  

При этом следует отметить, что производство и реализация мяса – вид деятельности 

нерентабельный, убыточный, уменьшал прибыль от продаж. Фактический объем продаж 

зерна в 2013г. составляет 216562 ц, молока – 83279 ц, мяса – 8091ц. Таким образом, 

предприятие может уменьшить объем продаж зерна на 53,5ц, молока – на 3,7ц, и получить 

при этом максимальную прибыль, которую обеспечит исключение реализации мяса. Так, в 

данном случае резервом повышения прибыли является продажа КРС и свиней мясного 

направления в живой массе или их забой и продажа в непереработанном виде (для 

исключения затрат на переработку уже с будущего периода) для выведения их из 

производственного оборота.  

Однако одним из приоритетных направлений реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы является увеличение производства 

мясной продукции. Данное направление очень важно с целью сохранения 

продовольственной безопасности как области, так и страны в целом. Особенно эта проблема 

актуальна в связи с политической и экономической нестабильностью в мировом сообществе 

на сегодняшний день. Поэтому, исключение мясного производства не является 

целесообразным с позиции развития импортозамещения на российском мясном  рынке. 

Для построения модели с учетом корректировки на мясное производство следует 

вывести из модели ограничение по прибыли и ввести дополнительное ограничение по 

мясному производству, заключающееся в необходимости снижения убытков от реализации 

мясной продукции. В данном  случае условие будет иметь вид: -2,637Х3 < -21337.  

В результате изменений, внесенных в модель, нами получены следующие результаты: 

X1 = 216508,5 ц зерна (на 53,5 ц меньше объема за 2013г.); 

Х2 = 83275,3 ц молока (на 3,7 ц меньше объема за 2013г.); 

Х3 = 8091,3 ц мяса (на 0,3 ц больше объема за 2013г.). 

Прибыль от продаж при этом увеличится на 6,4 тыс.руб. и составит 56357,39681 

тыс.руб. против 56351 тыс.руб. в 2013г. 

С помощью данной модели оптимизации товарной продукции можно не только 

определять максимум прибыли, но и подбирать такое соотношение объемов продаж товаров, 

при котором будет достигнута планируемая сумма прибыли. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Основною галуззю рослинництва є зернове господарство. Постійне нарощування 

виробництва зерна - важлива умова розвитку народного господарства, зміцнення 

економічної могутності нашої країни, підвищення життєвого рівня народу і його 

продовольчого забезпечення. Від загального обсягу виробництва зерна залежить рівень 

забезпечення населення хлібом і хлібопродуктами, тваринництва - концентрованими 

кормами, різні галузі промисловості - сировиною, а торгівлю - продовольчими товарами. Від 

розвитку зернового господарства залежить розвиток інших галузей сільського господарства. 

А тому є необхідності впровадження інноваційних технологій вирощування зернових 

культур, що сприяє підвищенню ефективності функціонування галузі. 

Інноваційні технології — радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно 

поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену 

капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами. 

Використання інноваційних технологій направлено на освоєння високоефективної 

технології з використанням нового покоління сортів-інновацій. Це посприяє створенню умов 

для стабілізації і підвищення ефективності зерновиробничої галузі в Україні. У зерновому 

клині України понад 40 % посівних площ займають озимі колосові культури, серед яких 

провідне місце у всіх зонах належить озимій пшениці, як цінній продовольчій 

високопродуктивній культурі. 

Інноваційна діяльність у сфері зерновиробництва є важливою складовою 

продовольчої безпеки країни. Стратегічним завданням розвитку зернової галузі є створення 

високопродуктивного і конкурентоспроможного зернового господарства. Вирішення цього 

завдання значною мірою залежить від формування оптимальної структури посівних площ 

для одержання найвищого економічного ефекту та виробництва високоякісної продукції на 

основі застосування інноваційних технологій виробництва.  Нині у землеробстві 

розробляють, вивчають і впроваджують кілька технологій землеробства – інтенсивну, 

біологічну (органічну) та прямої сівби (No-till).  Застосування певного виду технологій 

залежить від ґрунтово-кліматичних умов,  фінансово-економічного стану 

сільськогосподарського підприємства, рівня його матеріально-технічного забезпечення.  

Особливо важливе значення для підвищення ефективності зернового виробництва мають 

інтенсивні технології, які концентрують новітні досягнення науки і техніки та дають змогу 

найповніше реалізувати потенційну продуктивність сортів відповідно до ґрунтових 

особливостей і погодних умов і забезпечують одержання високих урожаїв.   

Озиму пшеницю в Україні слід вирощувати із застосуванням сучасної інтенсивної 

технології. Умови лісостепової і поліської зон найсприятливіші для застосування факторів 

інтенсифікації. Суть технології полягає в оптимізації умов вирощування пшениці на всіх 

етапах росту і розвитку рослин. 

Результатом виробництва із застосуванням інноваційної агроекологоадаптивної 

технології є отримання інноваційної продукції, показниками якої є: 

- оптимальна окупність витрат, завдяки більш збалансованому використанню 

агротехнічних факторів продуктивності; 

- високий рівень урожайності - 7,0 - 9,0 т/га та білковості - 13,5 - 14,5 %, що 

забезпечує збільшення збору білка на 270 - 520 кг/га; 

- високий рівень екологічної безпеки і якості продукції, який можливий завдяки 

оптимізації технологічних операцій. 
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Останніми роками у зерновому господарстві України намітилася тенденція до 

нарощування обсягів виробництва, що дало Україні змогу повернутися на світовий ринок 

зернових у ролі одного з потужних виробників та експортерів зернових культур. 

Одним із основних напрямків, завдяки якому реально підвищується ефективність 

діяльності сільськогосподарських господарств в зерновій галузі, є впровадження заходів, що 

сприяють підвищенню якості зерна, а це можливо за умови дотримання новітніх технологій 

вирощування зернових культур та запровадження загального державного контролю за якістю 

зерна та продуктів його переробки, встановлення системного моніторингу його ринку. 

Впровадження інновацій у зерновиробництві забезпечить перспективи його розвитку, 

які поки що не використовуються сільськогосподарськими підприємствами на повну. 

Покращення параметрів функціонування галузі дозволить досягати одночасно декількох 

соціально-економічних ефектів: підвищити якість продукції та урожайність, зменшити 

собівартість продукції тощо. Пріоритетами розвитку зернового господарства мають бути: 

реалізація заходів щодо стабілізації обсягів виробництва та створення необхідних передумов 

для їх збільшення, розроблення ефективних механізмів щодо широкого використання 

інновацій та прогресивних методів управління виробництвом,  впровадження заходів з 

підвищення технічного рівня та фінансової стійкості підприємств, широкомасштабне 

застосування інноваційних ресурсозберігаючих технологій, ефективна державна підтримка з 

метою підвищення конкурентоспроможності продукції, активізація інвестиційних процесів. 

 

Гладкая А.Ю. 

Белорусский государственный экономический университет г.Минск 

 

СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ 

 

В условиях нестабильности мировой экономики выход на внешние рынки становится 

одним из приоритетных направления развития для многих компаний. Такая политика 

снижает зависимость от локального рынка и увеличивает клиентскую базу. Ведение бизнеса 

в зарубежной стране предоставляет новые возможности для расширения каналов сбыта 

продукции и услуг. Несомненные выгоды от работы предприятия за рубежом сопряжены с 

решением целого ряда новых задач. Важную роль при  этом  играет планирование 

внешнеэкономической деятельности, а также практическая составляющая в реализации 

зарубежного проекта. 

Начиная со второй половины предыдущего столетия активно развивается процесс 

глобализации, интегрируя экономику всего мира в единое целое. Компании, желая достичь 

международного масштаба, все больше и больше стремятся выйти на иностранные рынки. 

Наблюдается активное смещение глобальной экономики из стороны развитых стран в 

сторону развивающихся в виду стремительного увеличения количества потребителей в 

развивающихся странах, что сильно влияет на бизнес компаний.  

В настоящее время, все больше и больше компаний стремятся выйти на глобальный 

рынок, тем самым подтверждая позицию лидерства в отрасли.  

Критерием классификации стратегий выхода на новый рынок на международный 

уровень может выступать степень риска управления, которой подвергается компания. 

Можно выделить три вида риска: 

1) Риск потери контроля над основными функциями, такими как производство, 

маркетинг и т.д. 

2) Риск несоответствия реализации оперативной стратегии по сравнению с головной 

компанией. Данный риск связан с тем, что транснациональные компании могут 

придерживаться стратегии перелива прибыли, полученной в одной стране, на другой рынок в 

иной стране для поддержания нужного уровня конкурентоспособности.  

3) Риск потери контроля над ноу-хау, что составляет главное конкурентное 

преимущество компании [2]. 
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Таким образом, можно выделить три группы стратегий в зависимости от риска 

управления. 

1 Группа «Риск управления низкий»: 

 Экспорт: прямой; 

 Контрактное производство; 

 Дочерняя компания: установление нового предприятия на зарубежном рынке; 

 Управление по контракту. 

Стратегия прямого экспорта. При прямом экспорте, компания реализовывает свою 

продукцию импортеру или напрямую покупателям на иностранном рынке. В данном случае 

компания должна реализовать комплекс маркетинга начиная от проведения маркетинговых 

исследований, заканчивая разработкой маркетинговой стратегии выхода на рынок. При этом 

реализация продукции конечным клиентом и послепродажное обслуживание может 

осуществляться компанией собственными силами или с привлечением посторонних 

организаций, работающих на иностранном рынке 

Контрактное производство (субподряд) используется в случае, когда компания 

заключает договор с другим предприятием по поводу изготовления разных изделий и 

оказании услуг. Предприятие, с которым подписывается контракт, может быть местным, 

либо находится в той же стране, что и компания, либо находится в третьей стране. Обычно 

компании, занимающиеся в фармацевтической, химической, текстильной и 

металлообрабатывающей сферах, используют стратегию контрактного производства для 

завершения стадий технологического процесса. 

Дочерняя компания: установление нового предприятия на зарубежном рынке. 

Большим преимуществом данной стратегии является возможность компании создать ту 

структуру предприятия, которая интегрируется полностью в единую структуру компании [2]. 

Контракт на управление. Контракт на управление представляет собой соглашение, в 

соответствие с которым иностранная компания представляет ноу-хау в сфере управления в 

определенных или во всех областях другой стороне соглашения за определенную плату, 

которая варьируется в диапазоне от двух до пяти процентов от выручки. 

2 Группа «Риск управления средний»: 

 Экпорт: косвенный; 

 Дочерняя компания: поглощение; 

 Совместное предприятие; 

 Управление по контракту. 

Стратегия косвенного экспорта. Косвенный экспорт представляет собой стратегию, 

при которой компания осуществляет продажу своей продукции на зарубежные рынки через 

независимые организации, которые уже функционируют на данных рынках. Применительно 

к российской практике, компания «Лаборатория Карсперский» активно применяет стратегию 

косвенного экспорта как решение для выхода на новые иностранные рынки. 

Создание дочерней компании путем поглощения. Поглощения имеют три основные 

преимущества. Во-первых, на реализацию данной стратегии затрачивается относительно 

небольшое количество времени. Во-вторых, многие компании прибегают к стратегии 

поглощения для опережения своих конкурентов в условиях быстро меняющего глобального 

рынка, особенно в сфере телекоммуникации, где либерализация прямых иностранных 

инвестиций позволяют компаниям выходить на иностранные рынки через серии поглощений 

в целях достижения глобального масштаба. В-третьих, из соображения менеджеров 

компании стратегия поглощения может быть менее рискованной, чем построение нового 

предприятия. 

3 Группа «Риск управления высокий»: 

 Совместное предприятие; 

 Лицензирование; 

 Франчайзинг; 
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 Стратегический альянс. 

Совместное предприятие. Создание совместного предприятия предполагает участие 

двух и более компаний при создании нового предприятия. На практике есть множество 

примеров использования данной стратегии. К примеру, компания Fuji Xerox является 

совместным предприятием между Xerox и Fuji Photo. Самый типичный вид совместного 

предприятия является владение 50/50, где присутствуют только две стороны, каждая из 

которых владеет 50% долевого участия. Такая ситуация была при создании компании Fuji 

Xerox в 2001 г., на данный момент доля участия в капитале компаний изменилась в сторону 

25/75, где Xerox владеет блокирующим пакетом [1]. 

Лицензирование. Лицензирование применяется в случае, когда иностранная компания 

(лицензиар) передает права на обладание неким объектом местной компании (лицензиату), 

которую в свою очередь должна выполнять определенные работы или производить оплату 

согласно заключенному лицензионному соглашению. 

Франчайзинг. Франчайзинг представляет собой особую форму лицензирования, где 

франчайзер не только продает нематериальный актив (как правило, это торговая марка) 

франчайзи, но также обязует франчайзи соблюдать определенные правила как вести бизнес. 

Правило и порядок использования франшизы отражается в договоре между франчайзером и 

франчайзи. Обычно в договоре определяется сумма отчислений за пользование франшизы, 

которая в свою очередь может быть фиксированной, единоразовой за определенный период 

или рассчитываться как определенный процент от продаж.  

 Основными причинами выхода фирм на международный рынок являются их 

стремления снизить издержки и желание получить доступ к уникальным ресурсам. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

На сьогодні одним з важливих завдань підприємств є інтенсифікація їх виробництва, 

яка неможлива без проведення реконструкції. Вивчення наукових праць Александрова Г., 

Борисова В., Ожегова О.,Сичова Г., Є.Іванова, М.Іонова показало, що  процес реконструкції 

тісно пов'язаний з процесом технічного переозброєння. Як відомо, технічне переозброєння 

передбачає заміну фізично та морально застарілого обладнання. Проте, така заміна 

обладнання   часто передбачає зміну розміру виробничої будівлі самого підприємства, що і 

зумовлює необхідність проведення реконструкції. 

Реконструкція виробництва може здійснюватись шляхом добудови або надбудови вже 

існуючого цеху, чи повністю новим будівництвом цеху замість ліквідованого, який не 

відповідав необхідним технічним характеристикам. 

Найбільш повно характрезує процес реконструкції Т.Щетілова, яка визначає її як 

метод оновлення основних засобів, відтворення їх активної і пасивної частин на якісно новій 

технічній основі при мінімальних капітальних витратах з досягненням максимального 

соціально-економічного ефекту[1]. 
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Проведені дослідженн показали, що в результаті здійснення реконструкції 

виробництва підприємство отримує, як економічний ефект, так і соціальний. Слід 

відзначити, що для досягнення належного технічного рівня цілі реконструкції повинні бути 

тісно взаємопов‘язані з цілями  технічного розвитку підприємства. Тому, ми пропонуємо 

поділяти цілі реконструкції на  економічні та соціальні. 

До економічних цілей відноситься:  

  Зниження трудомісткості виробництва;  

  Зниження матеріаломісткості виробництва; 

  Зниження собівартості продукції; 

  Збільшення випуску продукції; 

  Підвищення фондовіддачі. 

До соціальних цілей відноситься:  

  Покращення якості продукції; 

  Покращення  умов праці для робітників;  

  Покращення природоохоронних   характеристик підприємства. 

Проте, якщо підприємство не може досягти  вижче наведених цілей, то впевнено 

можна стверджувати, що підприємство здійснювало процес реконструкції  не на 

інноваційній основі. Також, причиною недоотримання поставлених цілей може бути 

проведення реконструкції частково. Часто підприємство намагаючись усунути «вузке місце» 

проводять реконструкцію лише окремого цеху. Але, таке рішення вирішить проблему, лише 

на сьогодні, а не на перспективу.  

Отже, для того щоб підвищити технічний рівень виробництва, реконструкція 

виробництва повинна здійснюватись комплексно із використанням інноваційного 

обладнання.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ИСТОЧНИК ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ НА ЛЬНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

В условиях роста мировой конкуренции использование передовых технологий на 

предприятии с каждым днем играет все большую роль. К источникам  инновационного 

развития предприятия относятся следующие ресурсы: уровень квалификацию персонала, 

уровень используемого оборудования, организационная структура, нематериальные активы,  

собственные разработки, финансовое обеспечение. Финансовое обеспечение играет одну из 

важнейших ролей в инновационном развитии предприятия. Особое место в данном 

направлении занимает  государственная поддержка.   

Поддержка выращивания льна заложено в программе, принятой  правительством 

Российской федерации  14 июля 2012 года N 717  под названием «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» [1]. Благодаря этой программе 

предприниматели могут получить субсидии на семена, удобрения и  сельскохозяйственную 

технику.  
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Развитие переработки льна закреплено в приказе Министерства промышленности и 

торговли РФ от 24 сентября 2009 г. № 853 ―Об утверждении Стратегии развития легкой 

промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации‖[2].  

На территории Алтайского края было принято решение о дополнительной 

региональной поддержке производства и переработки льна, вследствие чего было принято 

решение о реализации мер, обозначенных в  ведомственной целевой программе  «Развитие 

производства и переработки льна в Алтайском крае на 2014-2016 годы» [3].  

Данные программы дают возможность сократить финансовые затраты переработчиков 

на создание и ведение бизнеса в сфере выращивания и  льнопереработки примерно на 15% за 

счет ряда субсидий, в том числе: различных налоговых (на имущество, прибыль),  на часть 

банковской процентной ставки по кредитам,  на приобретаемое имущество (техника, 

оборудование, семена, удобрение), предоставление техники в лизинг и т.д), а так же на 

субсидирование части затрат товаропроизводителей, реализующих лен на внутреннем рынке, 

на его производство и на субсидирование части затрат на приобретение техники и 

оборудования, используемых при производстве и переработке льна. В конце ноября 2014 

года было принято решении о дополнительных субсидиях в сфере растениеводства в размере 

8 млрд. рублей. 

Принятые федеральные и региональные программы играют важную роль в развитии 

льнопереработки в Алтайском крае. Но между тем в них уделяется недостаточно внимания 

вопросу именно инновационного развития. Для повышения эффективности данного кластера 

необходимо создание такой новой модели государственной поддержки, в которой особое 

внимание будет уделяться инновационной составляющей. Благодаря этому алтайские 

льнопереработчики смогут поднять уровень конкурентоспособности не только на 

отечественном, но и на зарубежном рынке. 

Данную проблему понимают на всех уровнях власти Российской Федерации, 

благодаря чему делаются первые шаги в этом направлении. В 2010 году был создан проект 

федерального закона "О господдержке инновационной деятельности в Российской 

федерации", который должен помочь всем производителям отечественной инновационной 

продукции, а так же задаст вектор дальнейшего развития [4]. 

Особо стоит выделить деятельность алтайских законодателей и предпринимателей.  

Регион сохраняет высокие рейтинговые позиции в группе регионов России с высокой 

инновационной активностью по итогам 2013 года. Национальная ассоциация инноваций и 

развития информационных технологий (НАИРИТ) подвела итоги «Рейтинга инновационной 

активности регионов – 2013», согласно которым Алтайский край занял 9 место из 83 [5] .  

С 4 сентября 2013 года на территории Алтайского края действует закон «О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Алтайском крае» N 46-ЗС, 

который  принят постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 

02.09.2013 N 519 [6]. В данном законопроекте определены цели, задачи и формы поддержки 

инновационной деятельности в крае.  Принятие данного закона должно положительно 

повлиять на производство инновационной продукции в регионе, развитию инфраструктуры, 

подготовке кадров, эффективности взаимодействия субъектов инновационной деятельности 

и органов государственной власти.  

Анализируя сложившуюся ситуацию можно сделать вывод, что важность 

инновационного развития отечественных предприятий, в том числе и кластера 

льнопереработки, понимают на всех уровнях государственной власти и постоянно уделяют 

ему все больше и больше внимания.  Развитие производства инновационной продукции изо 

льна сыграет важную роль в импортозамещении товаров сельского хозяйства и легкой 

промышленности.  
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КЛАСТЕР КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Кластерная политика является новым направлением развития региональной политики 

России. Это альтернатива отраслевому подходу, характерному для плановой экономики и 

централизованного регулирования  государственного устройства. Формирование кластеров 

происходит через добровольную интеграцию предприятий, обеспечивающих им повышение 

конкурентоспособности и эффективности деятельности, что свидетельствует не только о 

самостоятельном развитии локальных экономических систем, но и о новых принципах 

функционирования государственной власти, бизнеса, науки и образования. Кластеры 

обеспечивают инновационное развитие и интегративные процессы между регионами, 

отраслями экономики, промышленной и финансовой сферой.  

В 2008г. принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020г. (распоряжение Правительства РФ №662-р), которая 

определила и направления развития научно-технологического комплекса. В ней отмечается, 

что успех реализации инновационного сценария развития страны зависит от 

совершенствования институциональной среды и формирования институциональных 

структур, присущих постиндустриальному обществу. Такими структурами являются и 

кластерные организации – индустриальные комплексы, сформированные при 

территориальной концентрации сетей  производственных предприятий, их поставщиков и 

потребителей, связанных технологической цепочкой. Под территориальным кластером в 

документе понимается «кластер, который объединяет динамичные и внутренне 

конкурентоспособные сети близко локализованных предприятий, производящих одну и ту 

же или смежную продукцию, и которые совместно обеспечивают хорошие рыночные 

позиции для страны, отрасли и самих предприятий». Такие локализованные структуры 

характерны для авиационной отрасли России. Предпосылками формирования кластеров 

являются сложившееся исторически размещение авиастроительных предприятий и 

активизация государственной поддержки авиации.  

Особенностью авиационных кластеров является необходимость сочетать рыночные 

принципы самоорганизации и административное регулирование со стороны государства. 
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Функционирование авиакластера эффективно, если органы государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях создают условия их развития, чем обеспечивается 

конкурентоспособность данной локальной экономической системы и еѐ продуктов.  

За 2002-2013гг. бюджетное финансирование авиационной отрасли России выросло 

почти в 30 раз, многократно увеличен государственный оборонный заказ. Для поддержки 

спроса на отечественные самолѐты выделяются субсидии производителям, перевозчикам, 

лизингодателям. Программа «Развитие авиационной промышленности на период 2013-

2025гг.» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. №303) предусматривает меры 

государственной поддержки продажи воздушных судов российского производства, меры 

контроля качества и цен при производстве авиатехники,  повышения ее 

конкурентоспособности, а также осуществлению обслуживания и ремонта авиационной 

техники преимущественно организациями-производителями. Поручением Правительства РФ 

№ДМ-П8-5060 от 28.08.2012г. утверждѐн перечень инновационных территориальных 

кластеров, которым выделяются государственные субсидии. В него включены четыре 

кластера авиационной специализации, в том числе «Ульяновск-Авиа». 

Ульяновский авиационный кластер существует с 2009г., в 2012г. он принят в 

Европейское партнерство аэрокосмических кластеров (EACP) и стал 40-м членом данной 

организации, первым и единственным его российским представителем. Это во многом 

обусловлено инновационной деятельностью кластера «Ульяновск-Авиа» (таблица 1). 

 Таблица 1 Объем расходов на НИОКР кластера «Ульяновск-Авиа», млрд. руб. 

Вид продукции 
2007-2011 

 

2012-

2014  

Прирост среднегодовых 

расходов  

(период к периоду), % 

Изготовление авиационных 

приборов и систем  
3,179  7,361  285,92 

Материаловедение и новые 

авиационные технологии  
0,573  2,868  734,21 

Производство авиационной техники  3,75  9,229  310,18 

Специфика авиационных кластеров – сочетание саморазвития и рыночной 

самоорганизации бизнеса входящих в них предприятий и высокой степенью 

государственного администрирования. Последнее связано с необходимостью контроля как за 

техническим уровнем и безопасностью авиационной продукции, так и за эффективностью 

расходования бюджетных ресурсов, направляемых в авиационную сферу.  

Программы развития инновационных территориальных кластеров предусматривает 

качественный и количественный рост кластера «Ульяновск-Авиа» (таблица 2). К 2016г. 

планируется не только кратное увеличение основных производственных показателей 

предприятий кластера (объем производства и продаж, производительность труда и пр.), но и 

рост налоговых платежей  участников кластера более чем в 5 раз, что связано с ростом 

выручки по основным видам продукции (таблица 3). 

Таблица 2 Плановая динамика показателей развития кластера «Ульяновск-Авиа» 

 

Показатели  2011 2016 

1 2 3 

1. Количество предприятий-участников кластера 34 241 

2. В т. ч. количество предприятий малого и среднего 

бизнеса 

4 184 

3. Объем производства, млн. руб. 47578 250000 

4. Объем экспортных продаж, млн. руб. 25002 77000 

5. Количество работников, чел.   27 802  37 000 

6. Доля работников с уровнем заработной платы,  

    превышающим на 100% средний уровень в регионе, % 

35% 60% 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

7. Выработка на одного работника, млн. руб./чел. в год 1,73 6,76 

8. Сумма налогов в бюджеты всех уровней (за период), млн. 

руб. 

7136 37500 

9. Количество предприятий-кооперантов, не входящих в 

кластер, из смежных отраслей 

72 320 

Таблица 3 Совокупная выручка предприятий-участников «Ульяновск-Авиа», млрд. руб. 

Вид продукции 2011г. 2016г. Прирост, % 

1. Производство авиационной техники  2,6  22  746,15  

2. Производство самолѐтов малой авиации  0,03  6,55  21733,33  

3. Изготовление авиационных приборов и систем  5,64  30,2  435,46  

4. Техническое обслуживание и ремонт 

авиатехники 

1,1  4,6  518,18  

5. Услуги по грузовым авиаперевозкам, в том 

числе   сверхтяжѐлых негабаритных грузов на АН-124  

31,8  110  245,91  

6. Подготовка специалистов, инжиниринг, НИОКР  5,8  52  796,55  

7. Материаловедение, обработка авиаматериалов  0,2  5,1  2450,00  

8. Прочие  0,4  19,55  4787,50  

     Итого 47,57  250,0  425,54  

Достижение этих показателей реально, несмотря на современные кризисные явления, 

поскольку территориальный кластер является локальной производственной системой и 

имеет возможности импортозамещения на базе собственных научных и финасовых ресурсов. 

Ключевой стабилизирующий фактор при этом – сочетание рыночной самоорганизации и 

государственного администрирования авиакластера. Но следует учитывать, что эффект от 

поддержки государством значимых отраслей экономики отсрочен во времени. Если 

отраслевые рынки непосредственно реагируют на господдержку, то для возникновения 

региональных эффектов необходимо несколько циклов отдачи от капиталовложений, чтобы 

накопленные территориями налоговые ресурсы привели к социально-экономическим 

результатам. Так закон Ульяновской области «О промышленной политике в Ульяновской 

области» №073-ОЗ, направленный на поддержку производителей, был принят в 2004г., 

однако только в 2013-2014гг. область стала одним из лидеров России по объѐмам 

привлечѐнных инвестиций и темпам промышленного производства. Это стало возможным 

только при кластеризации предприятий, в том числе авиапредприятий, авиаперевозчиков и 

всех организаций, чья деятельность связана с данной сферой. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Людський капітал працівника є базою підвищення конкурентоспроможності 

підприємства на ринку, а якість його формування сприяє переходу від екстенсивного до 

інтенсивного, а потім й інноваційного типу розвитку. Тому можна стверджувати, що 

людський капітал працівника є джерелом інноваційної активності підприємства. 

Забезпечення останньої тісно пов‘язано не лише з бажанням працівників брати участь в 

інноваційному процесі, а й з достатнім їх рівнем знань, вмінь, навичок і досвіду. Зважаючи 

на це, можна стверджувати, що інноваційний розвиток підприємства тісно пов'язаний з 

розвитком людського капіталу його працівників. 
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Зазначимо, що людський капітал працівника підприємства, як об‘єктивна економічна 

категорія, за своєю суттю відбиває процеси створення, формування, використання, 

відтворення природних і набутих якісних характеристик працівника як на особистісному 

рівні, так і в масштабах підприємства. Крім того, людський капітал працівника є основою 

функціонування не лише окремого підприємства, а й об‘єктивною умовою розвитку 

економіки всієї держави. У цьому значенні людський капітал працівника підприємства 

забезпечує формування необхідних умов для створення додаткового доходу як на рівні 

суб‘єкта господарювання, так і економіки держави загалом, що спричиняє зростанню їх 

економічної міцності та створенню передумов подальшого розвитку. 

Важливою ознакою сутності людського капіталу працівника підприємства є його 

визначення як ключового елементу процесу виробництва. Це пояснюється тим, що 

накопичений запас знань, вмінь, навичок, досвіду кожного працівника, що лежить в основі 

формування людського капіталу працівника підприємства, використовується у виробничому 

процесі, який функціонує на основі взаємодії трьох складових продуктивних сил суспільства: 

засобів праці, предметів праці та робочої сили. У кінцевому рахунку, залучення людського 

капіталу працівника у виробництво здійснює суттєвий вплив на отримання результатів 

господарської діяльності підприємства і стає вирішальним фактором забезпечення 

ефективного процесу виробництва. 

Не менш важливою ознакою сутності людського капіталу працівника є його 

характеристика як елементу формування стратегічних цілей підприємства. Безумовно, що у 

сучасних умовах господарювання багато промислових підприємств орієнтуються саме на 

розвиток, заснований на впровадженні передових техніки і технологій, провідного досвіду в 

організації виробництва і праці, у результаті чого здійснюється розробка стратегічних 

напрямів у сфері підвищення якості людського капіталу підприємства. Оскільки саме від 

останнього залежить подальший розвиток підприємства та перспектива отримання ним 

високих економічних результатів, то людський капітал стає одним із головних стратегічних 

пріоритетів ефективного функціонування будь-якого підприємства. 

Вивчаючи економічну категорію «людський капітал працівника підприємства» слід 

звернути увагу на необхідність системного підходу до її дослідження. 

Будь-яку систему можна розглядати як складну конструкцію, що складається із 

множини рівнів (підсистем) та елементів, взаємопов‘язаних, взаємоузгоджених і 

взаємодіючих між собою для досягнення певної мети. А системний підхід – як комплексний 

розгляд досліджуваного об‘єкту як системи. 

На основі визначеного можна підсумувати: системний підхід при дослідженні 

людського капіталу працівника підприємства полягає у його комплексному і всебічному 

розгляді як системи з урахуванням усіх властивостей, взаємозв‘язків, можливостей 

формування і застосування тощо. 

Нами сформовано такі сутнісні аспекти системного підходу при дослідженні 

людського капіталу працівника підприємства: 

1) системно-структурний (системно-елементний) – дозволяє розглядати людський 

капітал працівника підприємства як набір структурних елементів: ознак, характеристик, 

індивідуальних якісних властивостей тощо; 

2) системно-цільовий – за його допомогою виникає можливість досліджувати 

людський капітал працівника при підпорядкуванні його сукупності цілей функціонування в 

межах підприємства, або загальній меті управління персоналом на підприємстві; 

3) системно-інтегрований – дозволяє досліджувати людський капітал працівника як 

підсистему, що інтегрована у системи дослідження людського капіталу підприємства та 

управління персоналом на ньому; 

4) системно-функціональний – полягає у дослідженні людського капіталу працівників 

підприємства через виконання ним певних функцій; 
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5) системно-управлінський – забезпечує формування змісту стратегічних і тактичних 

управлінських рішень щодо людського капіталу працівника підприємства з урахуванням 

впливу внутрішніх і зовнішніх факторів; 

6) системно-комунікативний – обумовлює комунікацію системи дослідження 

людського капіталу працівника підприємства в середині і зовні, як по горизонталі, так і по 

вертикалі. 

Отже, обгунтовано, що поглиблення теоретичних аспектів дослідження економічної 

категорії «людський капітал працівника підприємства» повинно відбуватися із 

застосуванням системного підходу, завдяки чому здійснюється структурування проблеми, 

визначаються цілі і варіанти її розв‘язання, встановлюються взаємозв‘язки та 

взаємозалежності елементів у системі. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОТРАНСПОРТУ 

 

Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу, особливо наприкінці ХХ ст., 

призвів до виникнення серйозних загроз навколишньому природному середовищу 

(забруднення водойм, ерозія та деградація грунтів, виснаження природних ресурсів, 

скорочення лісових масивів, опустелювання, регіональна і глобальна зміни клімату тощо) та 

здоров‘ю людини. Отже, перехід України на засади сталого, збалансованого розвитку 

суспільства й біосфери потребує кардинальних змін пріоритетів в екологічній та економічній 

політиці країни.  

15 березня 1999 р. Україна підписала Кіотський протокол, який 4 лютого 2004 р. був 

ратифікований урядом. На той час Україна зобов‘язалась не перевищити до 2012 р. обсягу 

викидів так званих парникових газів (оксидів Карбону, Нітрогену, метану, сполук Сульфуру 

та ін.), що мала станом на 1990 р. Реально внаслідок економічної кризи та різкого спаду 

обсягів виробництва в країні ці викиди, за оцінками експертів, становили не більше 45−50 % 

від рівня викидів 1990 р. [1]. Наприкінці 2012 р. 37 країн світу домовилися про реалізацію 

другого періоду Кіотського протоколу, який триватиме до 2020 р. Зокрема вони 

зобов‘язались скоротити сумарні викиди парникових газів на 18 % від рівня викидів 1990 р. 

цих країн (або 3 % скорочення глобальних викидів парникових газів) [2]. Україна також 

активно приєдналась до зусиль світової спільноти стосовно запобігання забрудненню 

атмосферного повітря та протидії глобальній зміні клімату на планеті.  

Експерти впевнені, що якщо людство не зменшить обсяги викидів шкідливих речовин 

в атмосферу, то середня температура на планеті зростатиме, що призведе до 

неконтрольованих наслідків для клімату Землі та загрози для сталого майбутнього людства 

[1]. Отже, спрямування національної політики України в напрямку забезпечення скорочення 

викидів парникових газів в атмосферу, в тому числі й вітчизняним автотранспортним 

сектором, стало одним з пріоритетних завдань уряду [3].  

Паливно-енергетичні ресурси України головним чином репрезентовані викопними 

видами органічного палива (табл. 1) [4]. Емпірично встановлено, що чим вище у паливі 

співвідношення С/Н, тим більший обсяг оксиду Карбону (ІV) викидатиметься з 

відпрацьованими газами автомобіля, а, отже, і тим більший негативний вплив на клімат 

Землі спричинює такий автотранспортний засіб. За елементним складом палива можна 

спрогнозувати і склад продуктів його згоряння. Зокрема за умов повного окиснення 

органічного палива Карбон перетворюється на вуглекислий газ СО2, Гідроген − на воду H2О, 

Сульфур − на оксид Сульфуру (IV) SО2. При спалюванні органічного палива у повітрі 

можуть утворюватися також оксиди Нітрогену (N2O, NO, NO2, N2O4 тощо), які зазвичай 
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позначають загальною формулою NOx. При неповному або невідрегульованому згорянні 

палива можливе утворення чадного газу СО, альдегідів RC(O)H, залишкових вуглеводнів 

СхНу тощо. Найнебезпечнішим серед останніх є бенз(а)пірен С20Н12, що має канцерогенну 

дію. 

Таблиця 1 - Усереднений елементний склад деяких викопних видів органічного палива 

Паливо 
Склад, % мас. 

С H S, N, O C/H 

Кам‘яне вугілля 80 5 15 16 

Буре вугілля 65 5 30 13 

Торф 55 6 39 9,2 

Сланці 77 8 15 9,6 

Нафта 85 13 2 6,5 

Газ (природний) 75 25 0 3 

На сьогодні існує багато способів інтенсифікації процесу окиснення моторного палива 

− фізичні, хімічні, а також конструкційні методи цілеспрямованого впливу на кінетику 

процесу горіння. Одним з таких способів, що дає змогу досягти комплексної дії на 

ефективність процесу згоряння палива і, як наслідок, на зменшення концентрації токсичних 

речовин у відпрацьованих газах автомобілів, є зміна фізико-хімічних властивостей 

моторного палива за допомогою спеціальних речовин-присадок або добавок. 

Роботи з модифікації властивостей органічного вуглеводневого палива з метою 

підвищення екологічності та економічності двигунів внутрішнього згоряння проводяться на 

базі ГНДЛ "Реактор" ОКБ "Шторм" НТУУ "КПІ". Розроблені багатофункціональні пакети 

присадок до моторних палив вводяться під час заправки автомобіля та забезпечують добре 

виражену мийну дію [5], завдяки чому досягнуто ефекти подовження терміну служби 

двигуна, стабілізації процесу горіння та забезпечення повноти згоряння вуглеводневого 

палива. 
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В настоящее время важнейшим условием успешного экономического развития в 

России является внедрение инноваций.  

Статистика инноваций в России дает представление об инновационной деятельности 

организаций в части внедрения технологических инноваций (процессных и продуктовых), 
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организационных (с 2000 года), маркетинговых (с 2006 года) и экологических (с 2009 года) 

[1].  

Основным видом инноваций в России остаются технологические, которые связаны с 

разработкой и внедрением новых видов продукции, услуг, внедрением в производство новых 

технологических процессов, а также значительным технологическим усовершенствованием 

продуктов, услуг или процессов. Организационные инновации проявляются в реализации 

новых методов в ведении бизнеса и организации рабочих мест. Маркетинговыми 

инновациями считают реализацию новых или значительно улучшенных изменений в дизайне 

и упаковке продукции, использование новых методов продаж и презентации товаров, работ, 

услуг, их представления и продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых 

стратегий.  

В таблице 1 представлены данные об удельном весе организаций, осуществляющих 

инновации различных видов, в общем числе обследованных организаций [1]. 

Таблица 1 

Инновационная активность организаций в России в 2010 – 2013 гг. 

Показатели 2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

Инновационная активность организаций (удельный 

вес организаций, осуществляющих технологические, 

организационные, маркетинговые инновации, в общем 

числе обследованных организаций) 
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1

0,4 

 

1

0,3 

 

1
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Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе 

обследованных организаций 
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,9 

 

8

,9 

 

 

9

,1 

 

8

,9 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

организационные инновации, в общем числе 

обследованных организаций 

 

3

,2 

 

3

,3 

 

3

,0 

 

2

,9 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

маркетинговые инновации, в общем числе обследованных 

организаций 

 

2

,2 

 

2

,3 

 

1

,9 

 

1

,9 

 

Как видно из таблицы 1 организационные и маркетинговые инновации внедряются на 

предприятиях значительно реже. Вместе с тем, для разработки и внедрения таких инноваций 

требуется намного меньше инвестиций, чем для внедрения технологических инноваций.   

Организационные инновации позволяют предприятию при небольших финансовых 

вложениях осуществлять существенные преобразования в основных и вспомогательных 

процессах производства и реализации продукции.  

Одним из видов организационных инноваций можно считать, например, внедрение на 

предприятии системы менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО 

серии 9000. Данная система достаточно широко распространена сегодня в российских 

организациях. Являясь дополнительным конкурентным преимуществом предприятия, 

система менеджмента качества позволяет упорядочить деятельность многих служб и 

подразделений организации.     

Другим методом кардинального улучшения управления компанией и организации 

рабочих мест можно назвать внедряемую в настоящее время на многих предприятиях 

японскую систему 5S, которая в процессе адаптации на российских предприятиях получила 

название «Упорядочение». Основная цель внедрения данной системы заключается в 

наведении чистоты, порядка и повышения дисциплины персонала при выполнении своих 

обязанностей, которые кроме функциональных включают также обязанности по содержанию 

в образцовом порядке всех рабочих мест в организации. Выполнение требований системы 

«5S – Упорядочение» способствует как росту производительности труда за счет исключения 
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потерь рабочего времени на поиск документов, инструментов, приспособлений и других 

необходимых для выполнения работ предметов, так и повышению качества выпускаемой 

продукции, а также обеспечению безопасности труда. 

Более прогрессивной организационной инновацией можно считать систему «20 

ключей к совершенствованию бизнеса» или «Практическая программа революционных 

преобразований на предприятии». ППРПП – это инструмент для оценки эффективности 

работы предприятия, включающий совокупность различных методов реализации постоянных 

улучшений и усовершенствований, внедряемых компаниями-лидерами. Данная система 

состоит из 20 различных направлений организации труда, первым из которых является 

наведение чистоты и порядка на рабочих местах, т.е. системы «5S – Упорядочение». Это, 

пожалуй, самый простой из 20 ключей, которые также включают, например, сокращение 

материально-производственных запасов, технологию быстрой переналадки, 

безмониторинговый производственный процесс, оценку передовых и используемых на 

предприятии технологий и другие. Каждый ключ предполагает 5 уровней внедрения: от 

минимальной реализации основных принципов определенного направления организации 

труда до практически идеального его воплощения в компании. 

Большинство организационных инноваций внедряются благодаря личной инициативе 

руководителей этих предприятий, которые возглавляют процессы качественного изменения 

управленческих процедур.     
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасній теорії менеджменту стратегія підприємства деталізується через 

«стратегічній набір» («стратегічний портфель», «стратегічне древо»), який охоплює стратегії 

різних рівнів та різних функціональних сфер. У складі «стратегічного набору» підприємства, 

як правило, виділяють: корпоративну стратегію; бізнес-стратегію (ділову або загальну); 

функціональні стратегії (стратегії бізнес-процесів); операційні стратегії.  

Одночасно певний «стратегічний набір» має бути присутнім  у складі стратегії 

інноваційного розвитку. Стратегія інноваційного розвитку підприємства – це спрямовуюча 

на сталий розвиток впорядкована, внутрішньо та зовнішньо узгоджена сукупність цільових 

орієнтирів розвитку підприємства за рахунок впровадження інновацій, методів та ключових 

заходів ведення інноваційної діяльності, формування механізмів забезпечення 

сприйнятливості підприємства до інновацій, перманентної їх генерації, імплементації та 

реалізації. На нашу думку, стратегія інноваційного розвитку має бути конкретизована через: 

інституціональну стратегію, що визначить інститути, як можливі генератори й джерела 

новацій, та форми зв‘язків з ними; фінансово-інвестиційну стратегію імплементації та 

реалізації інновацій; стратегію ресурсного забезпечення впровадження інновацій; 

інноваційно-виробничу стратегію; маркетингову; кадрову; управлінську; логістичну та 

інтеграційну стратегію.  

Проведений аналіз інноваційного процесу на рівні сільськогосподарських 

підприємств дає підстави виділити істотні для стратегічного управління особливості: 

спрямованість стратегій сільськогосподарського підприємства (у тому числі інноваційної) на 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ind_2020/
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сталий розвиток та відповідна йому полікритеріальність, яка передбачає урахування 

економічних, соціальних та екологічних критеріїв; різноманіття форм реалізації, сфер, 

предметів та об‘єктів  інновацій (від нових продуктів до форм організації, від виробничої до 

соціальної сфери, від технічних до біологічних інновацій); регіональна диференціація умов 

виробництва та необхідність урахування регіональних особливостей при генерації, 

імплементації та реалізації інновацій; відокремленість сільськогосподарських підприємств 

від наукових установ, що генерують новації, необхідність ефективного ринку наукових 

інновацій та його інфраструктури; багатоаспектна роль держави в генерації, реалізації, 

впровадженні, маркетингу наукових інновацій та інноваційної продукції; виключна роль 

сільськогосподарського виробництва для продовольчої безпеки, забезпечення якості, 

безпечності та корисності для людини інноваційної продукції.  

Важливою проблемою дослідження стратегій інноваційного розвитку є виділення їх 

класифікаційних ознак, які б дозволили побудувати єдину наукову класифікацію стратегій. 

Розмаїття класифікацій стратегії інноваційного розвитку, яка існує на сьогоднішній день, 

суттєво ускладнює вибір стратегії підприємства. Якщо проаналізувати стратегію 

інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, то треба зазначити, що не 

можна розглядати її без певних інноваційних дій: без модернізації, оновлення виробництва, 

зростання якості продукції, наявності матеріально-технічної бази та інше, важливою 

складовою яких виступають ті чи інші правила поведінки підприємства в ринкових умовах.  

Нині у центрі уваги фахівців декілька видів стратегій інноваційного розвитку 

сільгосппідприємств, які відповідно й трактуються по-різному. Вони взаємозв‘язані між 

собою, але послідовність їх застосування може бути різною. На основі дослідження 

літературних джерел та залежно від особливостей зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємств ми пропонуємо класифікувати стратегії інноваційного розвитку за наступними 

признаками: за реакцією на зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства; залежно від 

моделі поведінки компанії в нових ринкових умовах; залежно від стадії впровадження 

стратегії; залежно від освоєння випуску нових виробів (диверсифікації); залежно від 

конкурентної позиції на ринку; класифікація залежно від маркетингової стратегії; за 

способами генерації, залучення та імплементації інновацій та моделлю інноваційної 

поведінки. Основні стратегічні альтернативи інноваційного розвитку для 

сільськогосподарських підприємств пропонуємо виділити такі: наступально-базова стратегія; 

наступально-інтеграційна; наступально-пошукова; традиційна; залежна; «за негоди».  

Еволюційний   перехід від стратегічного планування до стратегічного менеджменту, 

що обумовлений зростаючим динамізмом середовища, в якому сьогодні працюють 

підприємства, обумовлює не лише вдосконалення існуючих та пошук нових інструментів 

стратегічного аналізу та формування стратегії, а й виділення пріоритетів розвитку 

підприємств, на яких можна побудувати ефективну систему стратегічного управління 

інноваційним розвитком сільськогосподарського підприємства. 
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ИННОВАЦИИ В МАРКЕТЕНГЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ ЧЕРЕЗ 

АРХИТЕКТУРУ СООРУЖЕНИЙ 
 

Бренд – это не только торговая марка,  но и архитектурный облик компании. Бренд 

это то, что человек предоставляет миру. Различного рода организации, торговые помещения, 

не столько оценивают по вывеске, сколько по внешнему виду. 

Архитектура имеет достаточно непростые пошаговые отрезки в своем создании. 

Этапы правильного, логичного построения новой марки в сегодняшних рыночных условиях 
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могут помочь маркетологам вывести на продуктовый рынок интересные товары, если все 

угрозы просчитаны до малейших деталей.  

Как в крупном, так и в малом  бизнесе играет роль абсолютно всѐ: от внешнего вида 

сотрудников до фасада здания. Но мало предпринимателей задумываются об облике своей 

компании.  

В проектировании зданий, играет роль не только прочность и надѐжность 

сооружений, но и художественный вид. Внешний облик каждого дома занимает своѐ место в 

общей картине города. На сегодняшний день, архитектурные технологий и возможности 

растут. Конструкция формы ломается, изгибается, наклоняется самыми невероятными 

способами. Фасад, спроектированный на принципе ассоциации, может привлечь своим 

образом потенциальных клиентов. 

Существует несколько примеров в архитектуре таких как: 

Танцующий дом – офисное здание в Праге в стиле деконструктивизма, состоит из 

двух башен [1]. Одна из цилиндрических частей, та, что расширяется кверху, символизирует 

мужскую фигуру, а вторая часть здания визуально напоминает женскую фигуру с тонкой 

талией и развевающейся в танце юбкой [3]. 

 
Рисунок 1 – Танцующий дом (Владо Милунич и Фрэнк Гери, Чехия, Прага, 1996 год) 

В 2012 году на окраине Мальмѐ открылся один из самых больших шведских торговый 

центр. 

Архитектор Герт Вингорд решил разнообразить обычно унылый вид торговых зданий 

и решил сделать фасад в виде куска оплавленного янтаря [2]. 

 

 
Рисунок 2 –Здание-аттракцион (Герт Вингорд Испания, окраина Мальмѐ, 2012) 

Необходимо и дальше развиваться, рисковать, добавлять в окружающий нас мир 

новые конструкции, формы и цвета, которые будут способствовать развитию бизнеса. 

Необходимо менять стандартные серые сооружения на оригинальные, неповторимые 
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архитектурные объекты, воплощать их в жизнь. На сегодняшний день потребитель 

оказывается более требовательным заказчиком, а архитектура, в свою очередь, всѐ больше и 

больше совершенствуется. Появляются новые направления в проектировании. Поэтому 

бизнесменам необходимо сотрудничать с архитекторами, нужно отвечать на вызовы и 

активнее использовать ассоциативные формы, которые позволят разнообразить внешний 

облик офисов. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному світі нерозривно пов‘язане 

із модернізацією її економіки. Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою 

мобілізації інституційних чинників зміцнення конкурентоспроможності національної 

економіки є підприємництво. Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава 

пов‘язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи 

та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ. 

Розвиток підприємництва допомагає у вирішенні питання зайнятості, що 

проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі 

місця і поглинати надлишкову робочу силу. Підприємницька діяльність спрямована на 

забезпечення насиченості ринку товарами та послугами, зростання добробуту населення, 

сприяння здоровій конкуренції. 

Наявні диспропорції та деформації в розвитку підприємництва доводять необхідність 

забезпечення структурних змін за двома стратегічними напрямами. З одного боку, це мають 

бути реформи, які спрямовані на покращення базових індикаторів раціональної структурної 

побудови національної економіки, а саме рівень інноваційної активності підприємства, якість 

людського капіталу, структура розподілу національного доходу та витрат домашніх 

господарств, показники капіталізації та частки вітчизняних інвестицій. З іншого боку, це 

заходи з протидії чинникам негативного впливу на розвиток підприємництва – детінізація 

підприємницького середовища, підвищення рівня економічної безпеки, розвиток фінансово – 

кредитних відносин, вдосконалення системи оподаткування доходів підприємців та 

найманих працівників тощо. 

Під впливом фінансово-економічної кризи попит на робочу силу в національній 

економіці скорочується, а основним джерелом поповнення лав підприємців стають люди, які 

були звільнені з основної роботи і не мають шансу бути зарахованими знов. Це, в свою 

чергу, має певний вплив на характер створюваних ними приватних підприємств і перетворює 

сферу малого підприємництва у своєрідне ―гетто‖ для безробітних. У результаті в економіці 

з‘являється величезна кількість вимушених підприємців, які шукають джерело для свого 

існування [1, c.103]. 

Одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і 

середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та підвищення рівня життя 

громадян. У результаті відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень 
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безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення, що сприяє зростанню 

сукупного попиту та збільшенню обсягу виробництва.  

Про місце і значення малого і середнього підприємництва свідчить його частка у 

загальній кількості зайнятого населення та у валовому внутрішньому продукті. За 

інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 

01.01.2013 було зареєстровано 6704488 суб‘єктів господарської діяльності, з них: 1405069 

юридичних осіб та 5299419 фізичних осіб – підприємців. Загальна кількість зареєстрованих 

суб‘єктів господарювання, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилася 

на 204518 суб‘єктів, що на 3,15% більше ніж за відповідний період минулого року. Кількість 

діючих суб'єктів господарської діяльності, станом на 01.01.2013, становить 4046270 одиниць, 

що на 0,02% більше ніж за відповідний період минулого року [2]. 

В Україні в малому і середньому підприємництві лише 25% економічно активного 

населення працездатного віку. При цьому в країнах Європейського Союзу такий показник 

становить більш як 50%, а в Японії – близько 80%. У країнах Європейського Союзу малі і 

середні підприємства створюють 50 – 70% внутрішнього валового продукту, в Україні такий 

показник майже в чотири рази нижчий [3]. 

Стан малого і середнього підприємництва в Україні має такі недоліки: 

 нерівномірність концентрації суб‘єктів малого і середнього підприємництва за 

регіонами. Найбільша кількість зазначених суб‘єктів у м. Києві, Дніпропетровській, 

Харківській, Одеській, Київський та Львівській областях; 

 нерівномірність розподілу за видами економічної діяльності. Найбільна питома вага 

суб‘єктів малого і середнього підприємництва (біля 65%) спостерігається у сфері 

торгівлі та послуг. 

Наявність зазначених недоліків не сприяє збільшенню внеску суб‘єктів малого і 

середнього підприємництва у створення внутрішнього валового продукту і розв‘язання 

проблеми зайнятості. Такий стан розвитку малого і середнього підприємництва свідчить про 

необхідність реалізації активної та виваженої державної політики у відповідній сфері з 

урахуванням галузевих та регіональних особливостей. 

Основними причинами, що перешкоджають розвиткові цього сектору є: 

 нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до зовнішніх джерел 

фінансування та залучення інвестицій; 

 неналежний рівень розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва; 

 ускладнений порядок проходження дозвільних (погоджувальних) процедур і, як 

наслідок, їх висока витратність; 

 складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг; 

 нестабільність законодавства у сфері розвитку малого і середнього 

підприємництва, що не дає можливості суб‘єктам підприємництва планувати свою 

діяльність на тривалий період; 

 недосконалість механізму партнерства між державою та малим і середнім 

підприємництвом; 

 неналежний рівень інформаційного, консультативного та методичного 

забезпечення підприємницької діяльності, у тому числі з питань сертифікації 

продукції та послуг, а також впровадження систем управління якістю; 

 низький рівень залучення молоді та сільського населення до малого і середнього 

підприємництва. 

Розв‘язання таких проблем належить до компетенції центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, державних органів, що здійснюють регулювання в окремих сферах 

діяльності, органів місцевого самоврядування і потребує комплексного підходу та 

скоординованої діяльності. 

Регуляторна політика держави щодо сприяння розвитку малого підприємництва має 

вирішувати широкий спектр завдань, зокрема такі, як: сприяння у вирішенні проблем 
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зайнятості, залучення до економіки місцевих економічних ресурсів, гнучке та своєчасне 

реагування на зміну попиту на товари та послуги, подолання галузевого й територіального 

монополізму. Враховуючи значну роль кредитування у розвитку підприємництва доцільно 

сприяти діяльності об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що дозволить в 

подальшому підвищити мотивацію до розвитку інвестиційної діяльності. 

Вирішення зазначених проблем дозволить вдосконалити підприємницьку діяльність в 

Україні та забезпечити її стабільний розвиток. 
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О КЛАССИФИКАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ 

 

Все более возрастающая конкуренция на рынке продовольственных товаров 

вынуждает отечественных сельхозпроизводителей активно включаться в процесс интеграции 

и создавать крупные интегрированные структуры. Необходимость движения в сторону 

интегрированных формирований вызвана стремлением увеличить производство продукции, 

снизить производственные издержки, повысить конкурентоспособность товаров на рынке, а 

также обеспечить устойчивое экономическое развитие субъектов хозяйственной 

деятельности входящих в объединение. 

 В настоящее время, практически во всех регионах России функционируют 

интегрированные агропромышленные формирования. Наиболее распространенным является 

холдинговый тип объединения. При этом холдинговые компании отличаются 

организационно-структурным построением и организационно-экономическим 

многообразием деятельности. Это обусловлено такими факторами как: экономические 

условия региона, в котором функционирует холдинг, состоянием продовольственного и 

сырьевого рынка, степени влияния государственных органов власти, возможностями 

головной компании, объемов инвестиций и др. 

Такое многообразие факторов влияющих на создание и функционирование различных 

видов холдингов, создает определенные трудности для классификации данных структур. 

Проанализировав специфические особенности формирования интегрированных 

структур холдингового типа, можно выделить ряд видов холдинговых объединений. 

Как правило, инвестором при создании интегрированных групп компаний выступает 

экономически сильные предприятия, имеющие твердые позиции на рынке. Это могут быть 

как финансовые компании, так и предприятия промышленности. 

Если рассматривать интеграцию в агропромышленном комплексе как объединение 

предприятий по определенному организационно-отраслевому построению объединенных 

http://www.dkrp.gov.ua/files/042dbf480c.doc
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80
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технологическими или экономическими процессами, то можно классифицировать аграрные 

интегрированные формирования на агрохолдинги, агропромышленные холдинги, 

агропродовольственные холдинги. 

При этом под агрохолдингом следует понимать объединение предприятий в сфере 

производства, частичной переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

В научной литературе, при определении понятий агропромышленный и 

агропродовольственный холдинг дают практически идентичные определения. Например, 

Севостьянова Е.И. считает, что агропромышленный холдинг «представляют собой 

современную интеграционную структуру, осуществляющую деятельность в сфере 

агропромышленного производства, в состав которой входят сельскохозяйственные, 

перерабатывающие и торговые предприятия. Управляет ею головная компания 

(юридические или физические лица) в силу преобладающего участия в капитале 

предприятий» [1, С. 62-65]. 

Четвериков А.В. агропродовольственный холдинг определяет как «современную 

интеграционную структуру, осуществляющую деятельность в сфере агропромышленного 

производства. В его состав входят сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые 

предприятия. Управление осуществляется физическим или юридическим лицом, 

являющимся собственником всего или части уставного капитала входящих в состав холдинга 

предприятий» [2, С. 10]. 

На наш взгляд следует различать эти два понятия. Под агропромышленным 

холдингом следует понимать объединение предприятий АПК, включающих в себя 

предприятия по производству, переработке и торговле сельскохозяйственной продукцией, а 

также материально-технического обеспечения, осуществляющих свою деятельность на 

основе технологического и организационно-экономического взаимодействия, через контроль 

головной организацией (холдингом). 

Под агропродовольственным холдингом мы понимаем объединение 

сельскохозяйственных предприятий, под управлением компанией-интегратором, 

осуществляющих производство, частичную переработку и торговлю продукцией, не 

включающее в себя сферу промышленного производства и переработки. 

Наибольшее распространение получили агропромышленные холдинги. 

Интегрированные агропромышленные объединения имеют сложную структуру. Как правило, 

холдинги включают в себя компанию-интегратор, зависимые и дочерние предприятия, 

представительства и филиалы. 

В зависимости от того, является ли головная компания холдинга исключительно 

только держателем акций, не занимаясь при этом самостоятельной производственной 

деятельностью, или же она занимается также какой-либо коммерческой деятельностью, 

выделяют: чистые холдинги, смешанные холдинги. 

В зависимости от способа создания агропромышленного объединения, различают 

холдинги созданные путем поглощения; слияния; присоединения. 

По отраслевой принадлежности можно выделить отраслевой и межотраслевой 

холдинг. 

В зависимости от характера производственных и экономических отношений между 

участниками холдинга и способа организации холдингового объединения различают 

горизонтальные, вертикальные и диверсифицированные холдинги. 

По масштабу деятельности выделяют районный, региональный, межрегиональный, 

национальный, транснациональный. В зависимости от характеристики собственников можно 

выделить следующие разновидности холдингов: государственный и частный холдинг. 

По степени централизации управленческих функций выделяют: централизованные и 

децентрализованные. По степени взаимного влияния: классический, перекрестный. 

По способу установления контроля головной компании над дочерними: 

имущественные, договорные, организационные холдинги. 
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С точки зрения функционального наполнения деятельности холдинговой компании 

или головной организации холдинга в зарубежной и российской литературе выделяют 

финансовый, управляющий, а также смешанный финансово-управляющий холдинг. 

Рассмотренные варианты классификации структур холдингового типа, позволяют 

говорить о многообразии возможных механизмов организационно-экономического 

взаимодействия различных структурных подразделений холдинга и необходимости их 

дальнейшего изучения. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРКА 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Понятие «система» появилось в глубокой древности  и приобрело широкое 

употребление, оставаясь теоретически неразработанным. Термин система  на греческом 

языке означает соединение, т.е. целое, составленное из частей. В литературе существует 

различные  определения понятия  системы, каждое из которых ориентировано на ту или 

иную область знаний. Л. Берталанфи [1] один из основателей общей теории систем дал 

довольно краткое определение: «Система есть комплекс взаимодействующих элементов».  

Отсюда  вытекают  два главных признака системы: система состоит из частей (элементов); 

части (элементы) представляют не случайную совокупность, а определенным образом 

взаимодействуют между собой. Вайнерман М.И. учитывая названные признаки, расширил 

определение системы: «Система - это упорядоченное определенным образом множество 

элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство»[2]. 

Он же заметил, что «любая система представляет собой элемент системы более высокого 

порядка (надсистемы), а ее элементы, в свою очередь, обычно выступают в роли систем 

более низкого порядка (подсистем)»[2]. 

 Для решения нашей задачи важен процесс проектирования и создания (построения) 

системы.  Поэтому для построения  системы в первую очередь следует учитывать   состав 

элементов, структуру, а также выполнение системой  и ее элементами определенных 

функций. Отличительное свойство элемента - это  его необходимое прямое участие в 

создании системы. Без хотя бы одного элемента, система не может существовать. Элементы - 

это относительно неделимые части целого, объекты или операции, которые имеют 

минимальную структуру для выполнения соответствующих функций[3]. Элемент считается 

неделимым в пределах сохранения определенного качества системы. 

 Структура - это закономерные устойчивые связи между элементами системы, 

отражающие пространственное и временное расположение элементов и характер их 

взаимодействия. Структура является важнейшей характеристикой системы, так как при 

одном и том же составе элементов, но при различном взаимодействии между ними меняется 
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и назначение системы, и ее возможности. Функция характеризует  поведение системы в 

определенной среде. Как правило, функции проявляются в форме действий   и воспроизводят 

возможности системы.  

Системный метод имеет два подхода: познавательный (описательный) и 

конструктивный (используемый при создании систем). У каждого из этих аспектов - свой 

алгоритм решения. При описательном подходе внешние проявления системы (ее 

целесообразные свойства, а также функции как способы достижения цели) объясняются 

через ее внутреннее устройство - состав и структуру. При проектировании системы процесс 

идет в следующей последовательности: проблемная ситуация - цель - функция - состав и 

структура - внешние условия. В конструктивной системе цель задаѐтся человеком, и она 

определена для выполнения полезной функции. Выявление цели – результат понимания 

потребности. Возникновение потребности, осознание цели и формулирование функции – 

процессы, происходящие внутри человека. Выделяют  также внешний план деятельности – 

методы и средства, помогающие реализовать, представленную цель. Вместе с тем, несмотря 

на отличия, описательный и конструктивный подходы системного метода тесно связаны и 

взаимно дополняют друг друга.  

Системный метод применяется по отношению к естественным системам (объектам) и 

искусственным. Искусственная или конструктивная система имеет четыре фундаментальных 

признака: функциональность, целостность (структуру), организацию, системное качество.  

Применим системную методологию к проектированию инновационной 

инфраструктуры Парка высоких технологий (ПВТ) как одного из базовых звеньев 

национальной инновационной системы  (НИС).  Дословно  термин  «инфраструктура»  

означает подсистему в ее структурной определенности, которая выступает в качестве  

основания, ресурсной поддержки функционирования основной системы – НИС, 

представленной на разных уровнях ее организации. Функция инновационной 

инфраструктуры  как система, вспомогательного уровня заключается в поддержке бизнес-

процессов на всех этапах инновационного цикла развития, обеспечивая оптимальные 

условия для осуществления деятельности субъектов инновационного производства. 

Системная методология при исследовании процессов проектирования инновационной 

инфраструктуры и заключается в рассмотрении инновационного развития как взаимосвязи 

элементов, выполняющей в единстве совокупность определенных функций и реализующих 

ресурсную поддержку инноваций. 

Устойчивость экономического механизма порождения и внедрения инноваций можно 

представить как непрерывную линию   развития, которая представляет собой совокупность 

различных систем (ресурсов), значительно отличающихся друг от друга (если их сравнивать 

только между собой, а не функционально). При этом элементы-системы как бы переходят 

одна в другую, медленно эволюционируя, модифицируясь иногда до неузнаваемости. 

Незначительные изменения накапливаются и становятся причиной значительных 

качественных преобразований. Чтобы познать эти закономерности и спроектировать 

адекватную модель инновационного развития, необходимо смоделировать инновационную 

инфраструктуру, как  совокупность элементов, которые возникают и функционируют  между 

собой в процессе организации и функционирования, по отношению к внешней и внутренней 

среде.  Несмотря на большое разнообразие, подсистемы обладают рядом общих свойств, и 

прежде всего функциональных признаков и структурных особенностей, что позволяет 

считать их единой группой объектов. На наш взгляд, существенной спецификой 

проектирования инновационной инфраструктуры  является не только взаимодействие ее 

элементов, но и обеспечение  реальных условий  их функционирования и интеграции.  

Инновационная инфраструктура Парка высоких технологий (ПВТ) включает в себя по 

меньшей мере следующие подсистемы: 1) производственно-технологическую; 2) 

информационную; 3) организационно-управленческую; 4) финансово-экономическую; 5) 

сбытовую; 6) научно-образовательную (кадровую); 7) сервисную; 8) экспертизы 

инновационных программ; 9) сертификации; 10) страхования; 11) сетевого взаимодействия; 
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12) нормативно-правовую; 13) социальную; 14) интеллектуальную и другие. Все эти 

подсистемы направлены на поддержку цикла «от идеи к внедрению и коммерциализации», 

то есть осуществления инновационной деятельности.  

Ядром всей инновационной сферы является IT- предприятие. Его технологический 

уровень, конкурентоспособность продукции (и по функциональному совершенству и по 

цене), эффективность производства, позиции на рынке, стабильное финансовое положение 

определяют устойчивый и возрастающий спрос на знания, на новые технологии, продукты, 

методы и системы управления. 

 Взаимодействие между элементами подсистем, рассматриваемое как проектирование 

инновационного процесса, образует: 

1. материальный поток, при котором элементы переходят  из одной подсистемы в другую; 

2. информационный поток, при котором структура одной подсистемы отображается в 

структуре другой; 

3. энергетический поток, при котором функция одной системы изменяется под влиянием 

функционального поведения  другой. 

4. поток управления, когда меняются связи между системой и ее окружением. 

Системный подход для проектирования, внедрения и отладки  инновационной 

инфраструктуры помогает выявлять узкие места  и  перенастраивать некоторые свойства  

инновационной  инфраструктуры, дополнять  недостающими    элементами для обеспечения 

оптимального функционирования. Таким образом, на  базе системного  подхода появляется  

реальная возможность проектировать,  эффективно  применять  научные методы  управления 

инновационной  деятельностью. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

В современном мире, на фоне происходящих событий, в том числе и в Российской 

Федерации, одной из наиболее важных проблем общественного развития является проблема 

продовольственной безопасности. 

Продовольственная проблема — предмет особого внимания каждого суверенного 

государства, стремящегося сохранить независимость и динамично развиваться, обеспечивая 

благополучие собственных граждан [2].  

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности независимо от 

изменения внешних и внутренних условий являются: 

- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий 

за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, 

формирования стратегических запасов пищевых продуктов; 
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- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, 

достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

- достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого 

гражданина страны безопасных пищевых продуктов.  

Естественные конкурентные преимущества России позволяют входить в пятерку 

крупнейших мировых производителей и экспортеров продовольствия на мировом рынке.  

Агропромышленный комплекс России, обладая большим потенциалом, значительно 

отстает в своем развитии от растущего спроса на продовольствие. Возросшая покупательная 

способность населения страны увеличивает спрос на качественные пищевые продукты. 

Переход к рынку обострил многие проблемы сельского хозяйства, вызвал в пореформенный 

период значительный спад его производства.  

В результате Россия оказалась в серьезной зависимости от импорта пищевой 

продукции, который рассматривается как главный внешний фактор продовольственного 

обеспечения [2].  

В решении обозначенных проблем и обеспечении продовольственной безопасности 

регионов значительную роль может сыграть система потребительской кооперации, которая 

сохранила кооперативную собственность, единство и управляемость своей системы, 

высокопрофессиональный кадровый потенциал [1].  

Потребительская кооперация России в настоящее время это некоммерческая, 

неправительственная организация, которая в сельской местности выполняет значительные 

социальные функции, направленные на удовлетворение потребностей сельских жителей, что 

и определяет ее роль и место в АПК.  

В настоящее время организации потребительской кооперации осуществляют 

различные виды деятельности: закупку, хранение, переработку, реализацию 

сельскохозяйственной продукции, производство хлебобулочных, колбасных изделий, 

полуфабрикатов, оптовую и розничную торговлю и другие. 

На примере системы потребительской кооперации Курской области рассмотрим 

динамику закупок сельскохозяйственной продукции в указанном регионе (таб.1). 

Таблица 1. - Закупки сельскохозяйственной продукции  по системе потребительской 

кооперации Курской области 

 

 

По данным таблицы можно отметить наибольшую динамику в закупках молока в 2013 

году по сравнению с 2012 годом. Данный показатель возрастал из года в год на протяжении 

всего периода исследования. Неравномерно изменялись объемы закупок картофеля: 

Наименование 

сельскохозяйстве

нной продукции 

Годы Динамика, % 

2009 2010 2011 2012 2013 2010 к 

2009 

2011 

к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 

К 

2012 

Закупки 

мясопродуктов, т 
1165 1215 1216 1267 1291 104,3 100,1 104,2 101,9 

Закупки молока, т 322 195 186 180 215 60,6 95,4 96,8 119,4 

Закупки яиц, 

тыс.шт. 
3917 4508 4675 4756 4987 115,1 103,7 101,7 104,9 

Закупки 

картофеля, т 
301 260 396 407 410 86,4 152,3 102,8 100,7 

Закупки 

овощей, т 
1139 1250 1380 1393 1453 109,7 110,4 100,9 104,3 

Закупки плодов, т 1226 1356 1471 1517 1566 110,6 108,5 103,1 103,2 



177 
 

набольшая динамика отмечалась в 2011 году по сравнению с 2010 годом. В последующем 

наблюдается снижение объемов закупок картофеля более чем на 50 процентных пунктов. 

  Для решения вопросов по обеспечению продовольственной безопасности   региона 

необходимо активизировать процессы концентрации производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. В этом процессе активно могут участвовать организации и 

предприятия системы потребительской кооперации, поскольку они имеют глубокие 

традиции и опыт по концентрации процессов производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции [1]. 

Проанализируем   динамику производства продовольственных товаров в системе 

потребительской кооперации Курской области (таб.2). 

Таблица 2. - Производство продовольственных товаров по системе потребительской 

кооперации Курской области 

 

 

В 2,3 раза в 2013 году по сравнению с 2012 годом возросло производство макаронных 

изделий.  Положительные темпы роста в том же периоде имеет производство кулинарных 

изделий и полуфабрикатов – 18% и 10% соответственно. 

Устойчивая положительная динамика по основным исследуемым показателям 

свидетельствует о наличии резервов роста в производстве продовольственных товаров в 

системе потребительской кооперации, что способствует решению продовольственной 

проблемы и обеспечению продуктовой безопасности региона.  
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Наименование  

ассортиментны

х групп 

Годы Динамика, % 

2009 2010 2011 2012 2013 2010 

 к  

2009 

2011 

 к  

2010 

2012  

к  

2011 

2013 

к 

2012 

Производство 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий, т 

5912 5740 5044 5233 4614 97,1 87,9 103,7 88,2 

Производство 

колбасных 

изделий, т 

163 173 184 205 213 106,1 106,4 111,4 103,9 

Производство 

кондитерских 

изделий, т 

775 740 725 769 776 95,5 98,0 106,1 100,9 

Производство 

макаронных 

изделий, т 

64 64 60 42 98 100,0 93,8 70,0 В 2.3р 

Производство 

кулинарных 

изделий,  

тыс. руб. 

55114 7313

4 

9156

1 

1136

85 

13422

5 

132,7 125,2 124,2 118,1 

Производство 

полуфабрикатов

тыс.руб. 

50196 6811

7 

6463

7 

7079

7 

77890 135,7 94,9 109,5 110,0 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ 

 

Динамічний розвиток космічної галузі на основі новітніх вітчизняних та закордонних 

досягнень науки і техніки в значній мірі може бути забезпечений через створення в галузі 

системи якісних стандартів, що відповідають сучасним вимогам, зокрема забезпечують 

гармонізацію з міжнародними стандартами і рекомендаціями, що сприяють імпорту та 

експорту продукції, розвитку та впровадженню перспективних систем та устаткування, 

інтеграції в міжнародні технологічні мережі трансферу технологій тощо. 

Проведений аналіз свідчить, що найбільш ефективним способом гармонізації 

технічних вимог країн, що взаємодіють при розробці, виготовленні або експлуатації 

космічної техніки, є використання стандартів міжнародної організації зі стандартизації (ISO). 

Застосування стандартів ISO буде тим більше ефективно, якщо в розробці таких стандартів 

будуть брати участь фахівці ракетно-космічної галузі, пропонуючи технічні рішення на 

основі вітчизняного досвіду.  

Участь у розробці стандартів ISO може проходити у двох формах: 

- самостійна розробка стандартів; 

- експертиза проектів стандартів, розроблених закордонними колегами, з метою 

усунення необґрунтованих або неприйнятних для країни вимог. 

Іншим способом узгодження є галузевий, що функціонує під егідою Міжнародного 

консультативного комітету зі стандартизації систем космічних даних, що був створений в 

1982 році найбільшими космічними агентствами світу та є форумом для обговорення 

загальних проблем в області розвитку та експлуатації космічних інформаційних систем. На 

сьогодні він складається з 11 членів агентств, 28 агентства-спостерігачів та понад 140 

промислових партнерів. До об‘єктів, що підлягають стандартизації, відносяться діапазони 

радіочастот, функції та структури лінії "Земля-борт"; параметри прийомних і передавальних 

пристроїв; стандартні блоки даних; процедури командних радіоліній; обробка даних; 

протоколи обміну даними різних рівнів тощо. 

Іншим способом є використання стандартів міжнародних організацій. Зокрема, SAE 

Іnternatіonal, міжнародна організація вчених, інженерів і фахівців, протягом більшої частини 

своєї 106-літньої історії виступає провідним постачальником стандартів для авіаційно-

космічної техніки. Понад 22 000 стандартів на авіаційно-космічну техніку (AS) і технічних 

характеристик матеріалів для авіаційно-космічної галузі (AMS) забезпечують міжнародне 

визнання та використання стандартів SAE виробниками і постачальниками. 

Стандарти SAE розробляють спеціальні робочі групи, до складу яких входять 

представники виробників комплектного устаткування та постачальників з різних країн світу. 

Саме тому ці стандарти сприяють підвищенню ефективності, якості та зниженню витрат за 

рахунок узагальнення практичного досвіду, процедур і продуктів. Унікальні переваги 

використання стандартів SAE для авіаційно-космічної техніки полягають в таких факторах:  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f9b69b8832fc5ff312c2f685956a81e7&url=http%3A%2F%2Fwseh.pl%2Fkadra.html
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- загальне визнання: стандарти SAE широко використовують компанії та 

консультанти в усьому світі. SAE приймає активну участь у заходах щодо уніфікації 

міжнародних стандартів;  

- важливість для галузі: SAE розробляє стандарти для авіаційно-космічної техніки 

дуже швидко, дозволяючи користувачам залишатися в курсі новітніх тенденцій і технологій 

галузі. У середньому SAE щорічно публікує 72 нових стандарту для авіаційно-космічної 

техніки;  

- актуальність: стандарти SAE часто переглядаються та оновлюються, тому 

користувачі незмінно одержують найбільш актуальну інформацію. У середньому SAE 

щорічно оновлює приблизно 10% стандартів;  

- історична перспектива: маючи у своєму розпорядженні стандарти з початку 1900-х 

рр., користувачі можуть простежити розвиток технологій і компонентів з метою більш 

глибшого розуміння потреб і змін ринку. 

В Україні на основі Науково-дослідного технологічного інституту приладобудування 

було створено Бюро сертифікації стандартів для контролю виконання національних та 

міжнародних стандартів щодо якості та надійності продукції аерокосмічної галузі України, 

що були розроблені Державним Комітетом стандартизації та сертифікації. 

Одним з завдань стандартизації в космічній галузі є створення організаційно-

методичної і нормативної основи, необхідної й достатньої для проведення державної 

технічної політики, спрямованої на зниження ресурсоємності продукції без погіршення умов 

інноваційного розвитку країни при безумовному забезпеченні високих споживчих 

властивостей продукції.  

Основним призначенням робіт зі стандартизації вимог ресурсозбереження в галузі є 

встановлення в технічній документації на всіх стадіях життєвого циклу космічної продукції 

при проведенні робіт і наданні послуг обґрунтованого порядку раціонального використання 

та ощадливої витрати матеріальних ресурсів, у тому числі вторинних.  

Здатність космічного приладу виконувати свою основну функцію безпосередньо 

визначається його конструктивним виконанням, що накладає істотні обмеження на вибір 

раціональних ресурсозберігаючих інженерних рішень, прийнятих в період розробки різних 

елементів. У цих випадках можлива багатоваріантність рішень і вибір найбільш 

раціонального з наявних. 

У випадку міжгалузевої взаємодії в космічній галузі при стандартизації необхідно 

забезпечувати взаємозв'язок методів забезпечення та оцінки положень і показників 

ресурсозбереження з загальними вимогами до забезпечення якості, безпеки продукції та 

споживання з виконанням технічних, соціальних і ресурсо-економічних положень та 

обмежень. 

 

УДК 332.1 

Смирнова О.В., к.э.н. 

Павлова Л.Г. 

филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» в 

г. Мелеузе (Республика Башкортостан) 

 

РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения российского 

казачества и укрепления его роли как составной части гражданского общества. Российское 

казачество, продолжая лучшие исторические традиции, несет государственную и иную 

службу во благо России. Члены казачьих обществ берут на себя соответствующие 

обязательства и с достоинством их выполняют, оказывают помощь в воспитании 

подрастающего поколения. С этой целью возрожден ряд казачьих кадетских корпусов. 

Российское казачество исторически имеет многонациональные корни. Важным 

фактором укрепления межнациональной стабильности в Российской Федерации, 
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консолидации российского общества должно стать привлечение к государственной и иной 

службе российского казачества представителей различных национальностей, развитие 

взаимодействия российского казачества с национально-культурными автономиями и 

другими общественными объединениями, способствующими сохранению и развитию 

культуры народов Российской Федерации. 

Учитывая то, что российское казачество как форма самоорганизации граждан 

Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях 

возрождения российского казачества, сохранения его традиционных образа жизни, форм 

хозяйствования и самобытной культуры, является составной частью гражданского общества 

Российской Федерации, необходимо  содействие развитию и консолидации российского 

казачества посредством усиления его роли в решении государственных и муниципальных 

задач, совершенствования взаимодействия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 

органов и органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений с 

российским казачеством и формирования эффективных механизмов.  

Для этого необходимо решение следующих задач: 

а) совершенствование механизма и создание экономических условий для привлечения 

членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы; 

б) развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм 

хозяйствования и самобытной культуры российского казачества; 

в) повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в 

духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе с использованием 

потенциала казачьих кадетских корпусов; 

г) поддержка международного сотрудничества российского казачества, установление 

международных контактов российского казачества с организациями казаков государств – 

участников Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья. 

Динамика развития казачьих обществ в Республике Башкортостан формируется под 

воздействием различных факторов, к которым относится спрос, рост доходов населения, а 

также вхождение России в мировое экономическое пространство и повышение вероятности 

рисков, угрожающих устойчивому и динамичному развитию со стороны мирового рынка. 

Экономика республики имеет многоотраслевую структуру с высоким уровнем 

комплексного развития. По объему валового регионального продукта и основным 

макроэкономическим показателям Башкортостан входит в первую десятку субъектов 

Российской Федерации,  а по ряду позиций занимает ведущее место в стране.   

Валовой региональный продукт Республики Башкортостан, по оценке, в 2013 году 

увеличился на 3,1% против 5,1% годом ранее и составил 1163,3 млрд. рублей. Темпы роста 

республиканской экономики в последние годы стабильно превышают среднероссийский 

уровень. Прирост валового регионального продукта республики в 2013 году базировался, 

с одной стороны, на сохраняющейся положительной динамике в промышленном секторе 

экономики, инвестиционной активности, экспортных поставах продукции, с другой, – 

на внутреннем потребительском спросе, выразившемся в увеличении объемов потребления 

товаров и услуг, а также восстановлении темпов роста в сельском хозяйстве. 

Адаптация к условиям ВТО, выстраивания современных форм организации 

производства и маркетинговой политики, масштабов и динамики инвестиций в развитие 

казачьих обществ требует повышение уровня обеспечения высококвалифицированными 

специалистами. В связи с этим изменяются и требования к выпускникам вузов, которые 

должны обладать профессиональными компетенциями. С их формированием связывают 

сегодня качество профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. 

Развитие казачьих обществ на принципиально новых технологических и 

экономических уровнях требуют соответственно подготовленных кадров и не только 

отраслевых специалистов, ИТР, но и грамотных руководителей, менеджеров. 
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Казачьи общества, развивающиеся в Республике Башкортостан  обладают очень 

высоким потенциалом для дальнейшего развития, что закономерно диктует им стабильную 

потребность в кадрах по различным профессиям на ближайшие годы. 

В настоящее время образовательные учреждения казачьей направленности 

открываются во многих российских субъектах. В стране действует 24 казачьих кадетских 

корпуса. Так, только на Дону сложилась и успешно развивается полномасштабная система 

казачьего образования, которая включает в себя 147 учреждений, в том числе: 6 казачьих 

кадетских корпусов, 6 казачьих кадетских профессиональных училищ, 97 муниципальных 

общеобразовательных учреждений с областным статусом «казачьи», 15 казачьих центров 

дополнительного образования, 22 казачьих детских сада. Статистика свидетельствует, что 

более 90 процентов выпускников казачьих кадетских корпусов продолжают свое 

образование в высших учебных заведениях. 

Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского первый в России вуз, который венчает многоуровневую систему образования 

казачества наличием в своих образовательных программах казачьего этнокультурного 

компонента.МГУТУ определен в качестве головного учебного заведения, реализующего 

элементы, связанные с историко-культурными традициями казачества. О чем 

свидетельствует официальный документ Совета при Президенте РФ по делам казачества. 

Приоритет при выборе нашего вуза объясняется рядом причин, одной из главных причин 

является тот факт, что сельскохозяйственные регионы компактного проживания казаков 

испытывает большие трудности, связанные с созданием собственных перерабатывающих 

производств и нехваткой на местах высококвалифицированных кадров не только 

перерабатывающей отрасли, но и грамотных специалистов экономического блока. 

Подготовкой именно таких специалистов и занимается наш университет. 

В этом году университет принял около 150 человек, представителей казаков и 

атаманов. 10 человек - в Московский головной вуз, остальных - в филиалы. Желая оказать 

поддержку казакам в решении острейших кадровых проблем, МГУТУ принял решение 

ежегодно выделять значительное число бюджетных мест для получения молодыми казаками 

высшего образования в нашем университете.  

Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» в г. Мелеуз (Республика 

Башкортостан), который занимается подготовкой специалистов на юге Башкортостана, также 

способствует решению проблемы дефицита квалифицированных кадров казачьих обществ.  

Список использованных источников 

1.Сизенко, А.Д. Казачьи войска России : ратные подвиги, знаки отличия, уклад жизни 

/ А.Г. Сизенко. – Ростов н/Дону : Владис, 2011. – 448 с.: ил. – (Историческая б-ка). 

2. http://www.minpromrb.ru/ 

3.http://minecon.bashkortostan.ru/ 

 

Сніщенко Р.Г., доцент кафідри фінансів і кредиту 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ДЖУН АРТ», М. КРЕМЕНЧУК В 

УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛАНКИ 

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

Внаслідок відсутності в Україні реальної державної підтримки у видавничо-

поліграфічній справі спостерігається нестабільність функціонування регіональної ланки 

комплексу. Дослідники [1-3 та ін.], аналізуючи різні аспекти видавничо-поліграфічної 

діяльності на державному і регіональному рівнях, виділяють такі фактори стримування 

розвитку видавничо-поліграфічної галузі: 

http://www.minpromrb.ru/
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1) низький рівень фахових знань і ділової культури суб‘єктів галузі, що спричинило 

суттєве зниження загальної якості друкованої продукції, деформувало конкурентне 

середовище; 

2) низька інвестиційна активність видавничо-поліграфічних структур; 

3) низький рівень платоспроможності населення, який гальмує зростання попиту на 

видавничий продукт; 

4) загальна тенденція зменшення інтересу до читання і перегляду друкованої 

продукції; 

5) технічне і технологічне відставання більшості підприємств від середнього світового 

рівня; 

6) наявність високих податків і митного збору за ввезення матеріалів і технологічного 

устаткування. 

Основними чинниками щодо впливу зовнішнього середовища на гальмування 

реалізації Стратегії розвитку ТОВ «Джун Арт» є: соціальна нестабільність в суспільстві; 

протиріччя чинного законодавства України; форс-мажорні обставини; перепрофілювання 

ринку послуг; входження в середовище діяльності підприємства більшої кількості 

конкурентів; зміна пріоритетів в галузі охорони праці та промислової безпеки; ліквідація 

підприємства. 

Для рекламно-виробничої фірми ТОВ «Джун Арт» основними і постійними 

замовниками є підприємства різного профілю, установи, організації і приватні особи.  ТОВ 

«Джун Арт» пропонує споживачу широкий спектр послуг [4] (офсетний, шовкотрафаретний, 

широкоформатний, цифровий і тамподрук, термоперенос, тиснення фольгою, конгрев, 

флокірування, ламінування, перфорація, висікання) та більше 130 видів рекламної 

поліграфічної продукції (календарі квартальні, настільні, кишенькові, каталоги, буклети, 

листівки, наклейки, саморуйнівні стікери, об'ємні наклейки, візитні картки, конверти, 

фірмові бланки, вітальні і запрошувальні листівки, блокноти, ярлики, поліетиленові пакети). 

Фірма виробляє продукцію на замовлення. Схема роботи з замовниками включає в себе 

оплату замовником витратних матеріалів і остаточний розрахунок після відвантаження 

готової продукції.  

Основними конкурентами є підприємства і фірми, що спеціалізуються на випуску 

подібної продукції та використовують іншу технологію, яка дозволяє отримати продукцію 

більш високої якості і знизити її собівартість (ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 

рекламна агенція ИКРА, ТОВ Промо-Люкс, рекламна агенція БИГ-ИНФО, ТОВ «Машiвська 

районна друкарня», ТОВ «Новосанжарська районна друкарня», ТОВ «Великобагачанська 

друкарня», КП ТОВ «БТЛ-агенство «Артсергєєв-Промо», Поліграфічний центр «Скайтек», 

ПВКП «ОГВI», «Реклама-Маркет», ПВКП «ТИРАЖ» та ін.)  

Оцінка позицій рекламно-виробничої фірми ТОВ «Джун Арт» і її конкурентів на 

ринку рекламно-поліграфічної продукції 

Область порівняння  

Ринок збуту послуг 

виготовлення 

бланків і календарів  

Ринок збуту послуг 

виготовлення 

планшетної та 

щитової продукції  

Ринок збуту послуг 

виготовлення 

сувенірної продукції  

ТОВ 

«Джун 

Арт»  

конкур

енти  

ТОВ 

«Джун 

Арт» 

конкуре

нти  

ТОВ 

«Джун 

Арт»»  

конкуре

нти  

Якість продукції  5  4  4  4  5  4  

Частка ринку  4  4  2  4  4  3  

Реклама  4  4  3  4  3 3  

Ціни  3  2  4  4  3 4  

Аналіз таблиці показує стійке положення рекламно-виробничої фірми ТОВ «Джун 

Арт» на ринку з виготовлення рекламної продукції, висока якість вироблених товарів 
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стимулює розвиток фірми саме на цьому ринку збуту. Рівень цін у даному сегменті ринку 

аналогічний рівню конкурентів.  

Для рекламно-виробничої фірми ТОВ «Джун Арт» предметом конкуренції є 

собівартість виробленої продукції і терміни її виготовлення. Тому для того, щоб ТОВ «Джун 

Арт» вистояло в жорсткій конкурентній боротьбі, необхідно розширювати його технологічні 

можливості. Це в свою чергу дозволить скоротити тривалість виробничого циклу, призведе 

до зниження собівартості і дозволить розширити асортимент виробленої продукції.  

 Для стимулювання збуту своєї продукції і прискорення процесу реалізації 

рекомендується використовувати систему знижок з ціни. Основні методи збуту – прямі і 

непрямі методи збуту.  

Рекомендується і далі розширювати ринки збуту по Україні, шляхом збільшення 

числа клієнтів в цілому по Україні, а саме пропонувати продукцію організаціям і магазинам з 

відстрочкою платежу не менше 55 календарних днів. Паперово-білову продукцію необхідно 

пропонувати фірмам для закупівель на власні потреби за повною передоплатою, розширити 

ринки збуту в країнах ближнього і далекого зарубіжжя. 

Щоб зміцнити позиції на цих ринках збуту в 2014-2015 році рекомендований ряд 

заходів:  

 1.  Організація і планування рекламної кампанії: використання товарної і фірмовою 

реклами в ЗМІ, транспорті. Основна мета: створення у покупців і споживачів продукції та 

послуг ТОВ «Джун Арт» стійкого сприйняття торгової марки «Джун Арт» як відомої і 

солідної марки, інформування покупців та споживачів про нову продукцію та послуги ТОВ 

«Джун Арт» та їх переваги.  

 2. Розробити методику організації стимулювання збуту, а саме: організувати і 

забезпечити на належному рівні стимулювання збуту (знижка ціни товару (послуги) при 

купівлі певної кількості, видача купонів постійним покупцям для покупки зі знижкою).  

 3. Виготовлення фірмових пакетів з рекламою ТОВ «Джун Арт».  

 4. Надання в подарунок активним покупцям фірмової атрибутики або надання 

рекламної атрибутики посередникам для дарування її покупцям (кишенькові календарі, 

закладки, пакети обов'язково з рекламою ТОВ «Джун Арт»).  

 5. Організація розсилки каталогів продукції і послуг посередникам.  

 6. Ведення та своєчасне оновлення власного Web-сайту в Інтернеті.  

Розвитку зовнішньоекономічної діяльності сприяє участь у міжнародних ярмарках, 

виставках з метою вивчення ринку і можливості просування продукції та послуг 

підприємства на території інших країн.  

Правове забезпечення виробничої діяльності рекламно-виробничої фірми виражається 

в оформленні договірних відносин з постачальниками матеріалів і устаткування, а також з 

покупцями продукції та послуг.  Вибір найбільш вигідних партнерів забезпечується участю 

ТОВ «Джун Арт» у тендерах та укладенням договорів з претендентами, які виграли торги. 

Правове забезпечення випуску якісної продукції та конкурентоспроможної продукції 

здійснюється розробкою і впровадженням системи управління якістю (СУЯ) з отриманням 

сертифікату якості ISO 9000-2000.  

Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок, що діяльність виробника 

рекламно-поліграфічної продукції в умовах нестабільності функціонування регіональної 

ланки видавничо-поліграфічного комплексу потребує відповідного налагодження, 

структурування та адаптації до відповідних змінних умов маркетингового середовища 

України, що надасть можливість економно витрачати його фінансові ресурси. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

Высокая турбулентность внешней среды требует от современных компаний 

разработки эффективных стратегий адаптации к новым условиям рыночного 

функционирования. Поэтому планирование комплексных и перманентных инноваций для 

организаций становится стратегическим приоритетом управленческой деятельности. Как 

отметил М. Портер, каждая успешная компания применяет свою собственную стратегию, 

позволяющую ей удерживать конкурентные преимущества посредством инноваций. И она 

может удержать их только с помощью постоянных улучшений. 

Можно с уверенностью сказать, что конкурентоспособность компании напрямую 

связана с совокупностью многих факторов, неразрывно связанных между собой и 

позволяющих ей удерживать лидерство в отрасли. К их числу, по мнению П. Друкера, 

относятся: инновационная деятельность, практика предпринимательства и 

предпринимательские стратегии. Каждая часть является «аспектом» инноваций и 

предпринимательства, а не стадий их развития. 

Знакомство с рынком ветеринарных услуг показало, что в Риге насчитывается 

порядка 54 ветеринарные клиники. Из них 3-4 большие клиники полного формата, где 

работает 20 и более человек, а остальные в состоянии оказывать первую помощь или 

минимальный спектр услуг вследствие отсутствия необходимого оборудования или 

квалификации докторов. 

Проведено исследование одной ведущей латвийской ветеринарной клиники, 

основанной в 1994 году. Изначально, на предприятии работало 10 человек, на сегодняшний 

день более 50 человек, с долей рынка равной 43% и годовым нетто-оборотом около 1 млн. 

евро. Фирма является одной из самых крупных и успешных клиник в Риге и Латвии, 

использующей самые передовые технологии и оборудование. Огромный спектр услуг 

оказываются опытными дипломированными ветеринарными врачами, имеющими лицензию, 

а также сертификаты о прохождении различных зарубежных курсов повышения 

квалификации. Сферы деятельности: хирургия, дерматология, кардиология, офтальмология, 

нефрология, гинекология и др. 

Для выстраивания стратегий компании необходим постоянный мониторинг внешней и 

внутренней среды компании, четко и трезво оценивая ситуацию на рынке, изменяющийся 

спрос и общие тенденции в отрасли. Необходимо улавливать малейшие сдвиги в 

управленческой, профессиональной и социальной сфере, чтобы максимально эффективно 

удовлетворить потребителя, используя свои компетенции. Выявленные ключевые факторы 

успеха дадут преимущество среди конкурентов, помогут наиболее полно удовлетворять 

постоянно меняющийся спрос. Но конкуренты также могут со временем имитировать 

некоторые из доступных им преимуществ компании. Поэтому, для сохранения лидерства и 

отрыва от конкурентов, компании необходимо постоянное инновационное развитие во всех 

сферах своей деятельности. 

Исследование показало, что главным инновационным решением на этапе 

Младенчества (1994 – 1999 гг.) стало формирование принципиально нового рынка 

ветеринарных услуг с присвоением качественно новой роли ветврачу - продавцу услуг и 

товаров, и пациенту -  их покупателю. На данном этапе формулируется маркетинговая 
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стратегия – продвижение товаров на ТВ, радио, статьи в газетах, параллельно с этим идет 

внутреннее развитие – расширение наименований товаров, рост объемов продаж и создание 

первой в Латвийской республике ветеринарной аптеки. Данный этап способствовал 

созданию первой клиентоориентированной компании, формированию потребителя, 

поставщиков ветеринарных товаров и  рынка ветеринарных услуг.  

Результаты данного этапа: разработка бренда, покупка оборудования и создание 

инфраструктуры, рост оборота, увеличение фондов, формирование состава 

квалифицированных специалистов, лояльность потребителя (около 15 тыс. клиентов). 

Появились новейшие услуги, связанные с диагностикой, хирургией, стерилизацией и 

безопасной вакцинацией. В этот период открылись кабинет ветеринарной помощи, 

ветеринарная клиника, обучены специалисты, организована оптовая торговля 

ветеринарными препаратами и многое другое Компания становится лидером среди 

ветеринарных аптек. 

На этапе Юности (1999 – 2005гг.)  компания  -  лидер рынка ветеринарных товаров и 

услуг в Латвии и за ее пределами – оказание высококачественных ветеринарных услуг в 

любое время дня и ночи, а также представительство западных компаний ветеринарных 

препаратов на рынках Латвии и стран СНГ. Производится реструктуризация – меняется 

организационная структура компании для ответа на внешние изменения. Выходит вперед 

конкурентная инновационная стратегия: маркетинговая и товарная при сохранении 

лидерских позиций на рынке. Наряду с этим возникает несколько клиник, пунктов оптовой 

торговли, а также текучесть кадров из-за нехватки специалистов и др. Встает вопрос о 

разработке конкурентных преимуществ, как в области диагностики и лечения, препаратов 

собственного производства, специальной аппаратуры, оптовой торговли, издержек 

производства, так и в организационно-правовых областях.  

Этот этап знаменуется большими сложностями в жизни организации в связи с 

кризисом 1998 года. Внешняя среда неопределенна, враждебна, политика государства не 

благоприятствует бизнесу – связи Латвии с Россией обрываются, партии закупленных 

медикаментов остаются невостребованными. Компания терпит убытки. Предприниматель, 

как главный вдохновитель всего коллектива и новатор, вырабатывает краткосрочную 

стратегию выживания (сохранение коллектива, экономия издержек, распродажа 

оборудования с целью погашения кредита, поддержание репутации компании) и 

долгосрочную инновационную стратегию, охватывающую весь спектр деятельности 

компании, и ее позицию на рынке.  

Результаты данного этапа: применение инноваций и совершенствование внутренних 

процессов, рост осведомленности потребителя о надлежащем уходе за питомцами, 

повышение уровня квалификации каждого специалиста, получение представительства 

компаний, производящих добавки, сохранение направления бизнеса оптовой торговли. 

Наряду с этим, внедряются в производство разработки и исследования Латвийских научно-

исследовательских институтов и лабораторий, имеющих патенты, применяются в лечении 

принципиально новые препараты, технологии и инструменты, формируются собственные 

технологии (стандарты) приема больных животных. Компания удерживает позицию 

отраслевого лидера. 

На этапе Расцвета (2005 г. по настоящее время), благодаря постоянному мониторингу 

рынка мировой ветеринарной медицины, компания значительно расширила спектр услуг: 

остеосинтез; оперирование опухолей и перекрестной связки при вывихе бедра – операции 

повышенной сложности и пр. Компания продолжает позиционировать себя на рынке: 

создается корпоративная культура, где каждый член чувствует принадлежность к миссии 

компании, увеличивается доля рынка, растет лояльность клиентов. Имеет место участие в 

акциях, тендерах Рижской Думы, выступления на телевидении. 

Этот период характеризуется началом мирового кризиса, который в 2008 г. сильно 

затронул Латвию, и  как следствие, падение покупательской способности, что существенно 

повлияло на доход организации. Резко сократился поток клиентов, жители уезжали за 
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границу в поисках работы, многих животных выбросили на улицу. Чтобы сохранить 

ценнейших сотрудников и увеличить приток денежных средств, компания 

диверсифицировала услуги. Имея хорошую репутацию в сфере обслуживания госзаказов и 

благодаря успешному сотрудничеству с Рижской Думой, компания выиграла еще один 

тендер: по отлову бродячих и оказавшихся в критической ситуации животных, получив 

новый источник дохода. 

Встают разного рода проблемы, связанные с нечестной конкуренцией (демпинг, 

очернение репутации),  переманиванием подготовленных компанией высококлассных 

специалистов, профанацией ветеринарии и снижением качества услуг в отрасли, резким 

изменением ставок налогообложения, высокой степенью контроля бизнеса со стороны 

государства. 

 Результаты данного этапа:  внедряются новейшие разработки в области остеосинтеза, 

вытесняющего гипс, проводятся сложнейшие операции, расширяется номенклатура услуг, 

налажено сотрудничество с Латвийской сельхоз-академией, создается новая концепция 

организации бизнеса ветеринарной компании: сеть сателлитовых клиник с 

дифференцированным спектром услуг и с последующим перераспределением больных 

животных. Применяются новейшие разработки – препараты 2-х фазного наркоза для 

животных, что значительно понизило смертность от наркоза. Расширяется сеть клиник в 

других городах Латвии. Формируется отлаженная система подбора специалистов для 

клиники: отбор студентов, обучение, продвижение по мере роста квалификации – после 

окончания университета в компанию приходят сформированные, теоретически и 

практически подготовленные, ветеринарные врачи. Создаются специально-ориентированные 

программы, которые позволяют рационально использовать специалистов (нет простоя), 

повышена лояльность клиентов (снижены цены на некоторые виды услуг), утверждается 

позитивный образ компании в общественном сознании.  

Проведя исследования внешней среды в Германии, изучив стандарты процедур 

регистрации, особенности функционирования ветеринарии, латвийская компания планирует 

выйти на рынок и успешно конкурировать с немецкими коллегами в сфере оказания 

высококачественных ветеринарных услуг. 

Все сказанное позволяет выделить ключевые факторы успеха, которые 

способствовали повышению конкурентных преимуществ исследуемой компании на каждом 

этапе ее жизненного цикла: 

 Стратегия на этапе зарождения устремлена на формирование принципиально нового 

рынка ветеринарных услуг, внедрение инноваций, как внутри, так и вовне, отслеживанию и 

удовлетворению постоянно меняющегося спроса. 

 Стратегия компании на этапе юности нацелена на расширение рынка услуг; 

узнаваемости бренда, стремление к лидерству, реинжиниринг всех звеньев организации; 

внедрение инноваций, поддержание качества продукции, формирование корпоративной 

культуры и социальных программ и лояльности потребителя. 

 Стратегия в фазе расцвета – значительное расширение рынка оказываемых услуг с 

помощью новейших мировых разработок в области ветеринарии, сохранение  и упрочение 

отраслевого лидерства, непосредственное участие в подготовке специалистов,  поддержание 

конкурентоспособности, участие в общественно-политической жизни. 

Все сказанное позволяет отметить следующее.  

Переход с одного этапа жизненного цикла организации на другой осуществляется 

только благодаря постоянным инновациям во всех сферах хозяйственной деятельности. 

Именно они и составляют основу динамических стратегий и обеспечивают доминирующее 

положение на отраслевом рынке. Эти инновационные стратегии охватывают технологии, 

способы организации производства, финансы, рынки, структуры управления. Можно сказать, 

что они пронизывают и организацию, и отрасль насквозь. Инновации защищают 

конкурентные позиции компании от агрессивно настроенных конкурентов и способствуют 

непрерывному развитию и повышению эффективности ее деятельности.  
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Среди исследователей процесса внутреннего бенчмаркинга можно выделить работы:  

И. Данилова, А.Гончарука, Н.Никулина, Д. Протасова, Л.Суходоева, Б.Фомина, М.Биндера, 

Р. Беккета, Д. Паренте, Р.Рейдера, П.Саусарда, П.Хайланда, и др. 

Ціль роботи: дослідження теоретичних і практичних питань внутрішнього 

бенчмаркінгу страхового бізнесу. 

В настоящее время нет общепринятого определения внутреннего бенчмаркинга.  

Приведѐм примеры. Внутренний бенчмаркинг (внутренний  сопоставительный анализ)- 

эффективный инструмент проведения сравнений внутри отрасли, фирмы, подразделений и 

процессов предприятия [1, с.31]. Внутренний бенчмаркинг- представляет собой сравнение 

подобных процессов в рамках самой организации [2,c.15]. Внутренний бенчмаркинг-

сравнение схожих видов деятельности разных подразделений одной организации [4,с.29]. 

Внутренний бенчмаркинг заключается в сравнении сходных операций,функций, и работ, 

выполняемых организацией, и в выявлении возможностей совершенствовать их на основе 

применения передового опыта [5, с.6 ], и т.д. 

 В литературе не представлены в достаточной мере подходы, методические 

разработки по проведению внутреннего бенчмаркингу в галузях, компаниях и 

подразделениях компаний. Так, из разработок предложенных  Р.Рейдером [7] следует, что 

должна быть «подготовительная стадия», «предварительный анализ», в результате которых 

должны быть определены « проблемные области деятельности, сильные и слабые стороны, 

преимущества и недостатки», а также «основные факторы, определяющие эффективность 

работы компании». В ходе подобного анализа «выявляют проблемные области, которые 

требуют более глубокого анализа с помощью внутреннего бенчмаркингу». Однако какой же 

инструментарий использовать для выявления проблем, сильных и слабых сторон, факторов 

не приводится, кроме «предварительного анкетирования». Анкетирование однако имеет свои 

плюсы и минусы, и не может использоваться как единственный  инструмент. После 

выявления проблемных областей деятельности компании, Р.Рейдер предлагает провести 

«операционный анализ».Под основной задачей операционного анализа Р.Рейдер понимает 

изучение и чѐткое документальное отражение существующих в организации процедур и 

методов работы. Однако методики операционного анализа, тем более разных отраслей, не 

приводится.Далее Р.Рейдер предлагает проведение «сравнительного анализа», а также 

критерии оценки текущей роботы организации в целом и еѐ работников.  Однако методики , 

которую можно было применить в практической деятельности не приводится. Гончарук 

А.Г.[ 6   ] предлагает модель внутреннего бенчмаркинга применительно к промышленным 

предприятиям. Эта модель включает 12 этапов. Протасов Д.В.[  5 ] предлагает технологию 

проведения бенчмаркинга в организации, которая включает 5 этап. Эти этапы бенчмаркинга 

охватывают 20 видов работ, где  внутренний бенчмаркинг включает 6 видов работ.  И.П. 

Данилов [ 1, c.32 ] приводит один пример проектирования производственных процессов, с 

использованием сравнения обычных и лучших способов работы.Предлагаемый алгоритм 

следующий: а) выбор самой трудоѐмкой и при этом достаточно распространѐнной операции; 

б)определение работников, выполняющих еѐ наиболее успешно; 3) выполнение 
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хронометрического наблюдения за работниками; 4) формирование нового,более 

рационального процесса; 5)составление технологических инструкций для нового процесса; 

6)обучение работников новому процессу; 7) введение новой трудовой нормы. 

     Существующие методики предлагают сравнение с лучшими товарами,услугами, 

работами, процессами, стратегиями и т.д. Но лучшие внутри организации не значит, что они 

лучшие в отрасли, стране, мире. Кроме того, проведение  внутреннего бенчмаркинга по всем 

подразделениям, например в СК»Оранта» 676 подразделений, представляется достаточно 

трудоѐмким. В литературе недостаточно разработаны вопросы взаимосвязи  внутреннего и 

внешнего бенчмаркинга. Так результаты  внутреннего бенчмаркинга предполагают и 

формулировку проблем, постановку задач исследования для внешнего бенчмаркинга. При 

этом внешний бенчмаркинг по отдельным процессам, методам, продуктам может дать 

лучшие результаты, чем внутренний бенчмаркинг. Таким образом, на сегодняшний день в 

литературе не представлено методик проведения внутреннего бенчмаркингу разных 

отраслей, которые бы удовлетворяли потребности практики.   

На основе обобщения литературы о бенчмаркинге , теории и практики экономичного 

анализа автор предлагает следующие этапы внутреннего бенчмаркингу страховых компаний.  

     1этап. Назначение ответственного за проведение бенчмаркинга. Формирование 

группы исполнителей. Подготовка специалистов. 2 этап. Формирование целей и задач 

бенчмаркингу. Разработка плана работы, включающий распределение работ и обязанности 

исполнителей;       3 этап. Комплексный (внутренний) анализ деятельности страховой 

компаний. Анализ проводится по методике разработанной автором и включает:  анализ 

маркетинга,анализ страховых продуктов, анализ сбыту, анализ перестрахования,  аналіз 

финансового состояния, аналіз финансовых результатов, аналіз кадрового потенциала, аналіз 

менеджменту, аналіз інноваційної діяльности, аналіз андерайтингу,  анализ финансовой 

устойчивости, анализ инвестиционной деяльности. В результате анализа должны быть 

выявлены проблемы, факторы, а также проекты организационно-технических решений. 4 

этап.Анкетирование (рекомендуется проводить, когда комплексный анализ не позволяет 

выявить всех проблем, а также всех качественных показателей). Анкетирование дополняет  

комплексный анализ. Автором разработана анкета для проведения внутреннего 

бенчмаркинга, которая включает 117 вопросов.   5 єтап. Детальный      экономический анализ 

процессов,работ , услуг. 6 этап. Выбор объектов для внутреннего бенчмаркинга.   7этап. 

Сбор и анализ внутренней информации.  8 этап. Обследование (анализ) внутренних 

подразделений и филиалов.   9 этап. Вибор основных показателей. 10 этап. Выбор 

эффективных методов, приѐмов совершенствования и рационализации процессов, работ, 

продуктов.  11этап. Разработка рекомендаций. Сравнить процессы, работы в аналогичных 

подразделениях   с  эталонной моделью процессов, работ, а также банком передового опыта 

соответствующих процессов, работ, организационно-технических решений.  12 этап. 

Принятие и реализация решений .  13 этап. Анализ и контроль выполнения решений.    

        Анализ литературы и практики позволяет говорить о том, что в результате 

проведения внутреннего бенчмаркинга страховая компания получает следующие основные 

преимущества: 1) выявляет различия в эффективности сходных процессов, работ; 2) 

выявляет процессы, роботи, послуги в которых возможны  усовершенствования без 

привлечения стороннего опыта, т.е. без проведения внешнего бенчмаркинга; 3) позволяет 

установить стандартные требования к методам и способам выполнения одинаковых работ в 

разных подразделениях компании; 4)позволяет более быстро найти и внедрить с меньшими 

затратами эффективные решения; 5) способствует развитию внутренних коммуникаций; 6) 

создаѐт основу для проведення внешнего бенчмаркинга, повышая его результативность; 7) 

позволяет выявить проблемы и наиболее важные  направления деятельности компании, 

требующие первоочерѐдного проведения бенчмаркинга и др.  
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АНАЛІЗ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ 

«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» 

 

В процесі трансформації економічних відносин в Україні, кризових явищ важливого 

значення набуває мобілізація якісно нових джерел росту ефективності виробництва. 

Особлива роль у виконанні цього завдання належить ефективному використанню оборотних 

активів. Аналіз забезпеченості підприємств власними оборотними активами дає можливість 

оцінити спроможність створювати необхідні для виробництва і реалізації продукції запаси 

сировини, матеріалів, інші виробничі запаси, перехідні запаси незавершеного виробництва, 

готової продукції, вкладати певну суму коштів у сферу розрахунків. 

Питання аналізу оборотних активів були досліджені у працях вітчизняних і 

зарубіжних вчених економістів, таких як Г.І. Кіндрацької, О.І. Кононенко, М.Я. Коробова, та 

інших. Але єдиного підходу на сьогодні немає.  

Метою дослідження є аналіз складу і структури оборотних активів в умовах ринкових 

перетворень та євроінтеграції. 

Оборотні активи мають велику частку в загальній валюті балансу. Це наймобільніша 

частина капіталу, від стану і раціонального використання якого багато в чому залежать 

результати діяльності і фінансовий стан підприємства. 

Вихідною інформацією для аналізу нормативів по окремих елементах оборотних 

засобів є дані відповідних форм бізнес-планів, річного звіту конкретного підприємства. 

За даними фінансової звітності ПАТ «Кременчуцький колісний завод» за 2013 рік 

здійснимо аналіз складу та структури оборотних активів (табл. 1).  

З таблиці 1 видно, що загальна сума оборотних активів за рік збільшилася на 30397 

тис. грн., або на 17,5%. При цьому збільшилась частка оборотних активів у структурі активів 

підприємства. Це свідчить про розширення виробництва у досліджуваному підприємстві. 

Найбільшу частку у складі оборотних активів підприємства мають виробничі запаси 

(25,2%), обсяг яких збільшився протягом року на 6287 тис. грн. Це може вказувати на 

нераціональне використання виробничих запасів, про зменшення замовлень внаслідок 

економічної кризи, що прямо впливає на залишки запасів на кінець періоду. 
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Таблиця 1 - Аналіз динаміки, складу та структури оборотних активів* 

№ Показники 

На початок 

періоду 

На кінець 

періоду 
Відхилення 

тис. 

грн. 
% 

тис. 

грн. 
% 

Абсолютне

, 

тис. грн. 

В 

структур

і, % 

Темп 

зростанн

я, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Виробничі 

запаси 
45262 25,6 51549 25,2 6287 -0,4 113,9 

2 Готова  

продукція 
33807 19,4 42267 20,7 8460 1,3 125,1 

3 Дебіторська 

заборгованіст

ь 

39481 22,7 45268 22,1 5787 -0,6 114,7 

4 Незавершене 

виробництво 
17377 9,9 18263 8,9 886 -1 105,1 

5 

Грошові 

кошти та їх 

еквіваленти 

1922 1,2 2769 1,4 847 0,2 144,1 

6 Всього 174114 100 204511 100 30397 0,0 117,5 

*Джерело: складено автором за даними [1]  

 

Питома вага незавершеного виробництва в оборотних активах підприємства складає 

8,9%. Збільшення залишків незавершеного виробництва з17377 тис. грн. на початок звітного 

періоду до 18263 тис. грн. на кінець звітного періоду викликане структурними змінами 

виробничого характеру. 

Слід відмітити, що величина незавершеного виробництва нормується в натуральному 

і грошовому виразі, а також у днях запасу. В натуральному виразі незавершене виробництво 

– це обсяг матеріальних цінностей, що знаходяться в даний момент у виробництві, в 

грошовому – вартість цих цінностей, в днях запасу – оборотність засобів, які вкладені у 

незавершене виробництво.  В процесі виробництва собівартість незавершеного виробництва 

продукції поступово збільшується, однак вона завжди повинна бути менша від собівартості 

готової продукції і залежить від ступеня наростання затрат та інфляційних процесів в країні 

[3].   

За розрахунками таблиці 1 видно, що вартість запасів за звітний період збільшилась 

на 6287 тис. грн., темп зростання при цьому становив 113,9%. Збільшення вартості запасів 

має позитивний характер лише в тому разі, якщо не відбулося зниження оборотності запасів. 

В іншому випадку – це негативна зміна. 

Як відомо, фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від стану 

грошових коштів, які є наймобільнішою частиною оборотних активів. Сума грошових 

коштів повинна бути такою, щоб її вистачало для покриття всіх першочергових платежів. 

Збільшення коштів на рахунках у банку свідчить про зміцнення фінансового стану 

підприємства і в майбутньому вони будуть використані для розширення виробництва. На 

кінець звітного періоду ця балансова стаття у структурі оборотних коштів має незначну 

питому вагу і її частка становить 1,4%. Структура з високою часткою заборгованості та 

низькою часткою грошових коштів може свідчити про неприйнятний стан розрахунків з 

покупцями та іншими дебіторами. Отже, сума дебіторської заборгованості збільшилась на 

кінець року на 5787 тис. грн., що є негативним фактором для підприємства. 

Таким чином, формування, управління й аналіз оборотних активів – важливий напрям 

підвищення фінансового стану підприємств. Встановлення оптимального співвідношення 

оборотних коштів у сфері виробництва та обігу має важливе значення для забезпечення 
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грошовими коштами, виконання виробничої програми, а також є одним з основних чинників 

підвищення ефективності використання оборотних коштів.  

Важливими умовами досягнення оптимальних запасів є обґрунтовані розрахунки їх 

потреби, встановлення постійних договірних відносин з постачальниками і виконання ними 

своїх зобов‘язань, налагодження ритмічності виробництва продукції, усунення недоліків у 

плануванні та обліку. Якщо підприємство розширює свою діяльність, то зростає і кількість 

покупців і дебіторська заборгованість. З іншого боку, підприємство може скоротити 

реалізацію продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться. Отже, зростання дебіторської 

заборгованості не завжди оцінюється негативно. У зв‘язку з цим необхідно відрізняти 

нормальну і прострочену заборгованості. Наявність простроченої заборгованості створює 

певні труднощі, адже підприємство відчуватиме нестачу фінансових ресурсів для придбання 

виробничих запасів, виплати заробітної плати тощо. Крім того, заморожування коштів 

призводить до уповільнення капіталу.  

Відведення коштів у дебіторську заборгованість призводить до фінансових 

ускладнень, підприємство буде відчувати нестачу коштів для придбання виробничих запасів, 

виплати заробітної плати, розрахунків з бюджетом, позичальниками. Тому кожне 

підприємство повинно бути зацікавлене в скороченні термінів погашення платежів шляхом 

удосконалення розрахунків, своєчасного оформлення розрахункових документів, 

передоплати, впровадження вексельної форми розрахунків тощо.  
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ ПРИ ЇХ ВИБУТТІ 

 

Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства всіх форм власності 

використовуються запаси, які є найбільш важливою і значимою частиною активів 

підприємства. Проблема оцінки запасів є найбільш складним і суперечливим питанням в 

історії бухгалтерського обліку. Вона існує ще з моменту його зародження.  

Дослідження питання щодо методів оцінки запасів при їх вибутті знайшло своє 

відображення у працях Ф. Ф. Бутинця [1], С. Ф. Голова [3], Н. Р. Домбровської [4], К. І. 

Посилаєвої [6], В. В. Сопка [7], В. В. Фесенко [8] та інших. Значним внеском у дослідження 

данного питання також стали напрацювання Б. Нідлза, Х. Андерсена та Д. Колдуелла [2].  

Як свідчить аналіз останніх публікацій, питання щодо вибору методу оцінки запасів 

при їх вибутті залишається не вирішеним оскільки вони недостатньо досліджені і висвітлені 

згідно національних стандартів. 
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Метою даної дослідження є  вивчення методів оцінок активів та надання 

рекомендацій щодо вибору найбільш оптимального з них на сучасному рівні розвитку 

економіки та стану бухгалтерського обліку в Україні. 

Правильність оцінки запасів при їх вибутті насамперед залежить від системи ведення 

бухгалтерського обліку, організації систем контролю та управління ними. Облік запасів на 

підприємстві, як правило, є досить трудомістким, так як до їх складу можуть входити як 

десятки так і сотні різних видів найменувань, тому, цей процес потребує багато часу та 

значних витрат праці. Оскільки кожне підприємство має право самостійно обирати метод 

оцінки вибуття запасів, то на бухгалтера покладено відповідальність вибрати саме той метод, 

який дасть змогу оптимізувати витрати праці та спростити облік запасів [8]. 

Варто пригадати, що під оцінкою в бухгалтерському обліку розуміють відображення 

розмірів господарських засобів та джерел їх утворення в грошовому виразі. За допомогою 

оцінки переводять натуральні показники у  вартісні. Оцінка запасів здійснюється при їх 

надходженні, при вибутті, а також на дату складання балансу. 

Від правильності вибору методу оцінки запасів залежить об‘єктивність (реальність) 

даних про отриманий підприємством прибуток, оскільки неправильно вибраний метод 

списання в умовах збільшення або зменшення ринкових цін на ті чи інші запаси може 

призвести до завищення або заниження оподаткованого прибутку підприємств. 

Згідно П(С)БО 9 оцінка запасів при їх відпуску у виробництво, продаж та іншому 

вибутті здійснюється одним із таких методів: ідентифікованої собівартості відповідної 

одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходжень 

запасів (ФІФО); нормативних витрат; ціни продажу [5]. 

Кожен з методів оцінки запасів при їх вибутті має свої переваги та недоліки, що 

наведені у таблиці 1. 

Отже, під час дослідження були розглянуті переваги  і недоліки різних методів 

оцінки запасів при їх вибутті. Виходячи з цього, автором було запропоновано 

використовувати декілька методів оцінки вибуття запасів, тобто для різного підрозділу 

запасів – різні методи. Наприклад, при вибутті допоміжних матеріалів, палива, 

комплектуючих виробів МШП у виробництво чи іншому вибутті списувались за методом  

ідентифікаційної вартості; при відпуску сировини і основних матеріалів та металобрухту – 

середньозваженим методом, напівфабрикатів та готової продукції – методом ФІФО.  

 

Таблиця 1 - Сутність, переваги та недоліки методів оцінки вибуття виробничих запасів 

(створено автором на основs [1, 5, 6, 8]) 

Сутність методу Переваги Недоліки 

Метод ідентифікаційної собівартості 

Сутність цього методу 

заключається в тому, що він 

передбачає визначення витрат 

за кожною окремою одиницею 

запасів. Використовується при:  

- невеликій номенклатурі 

запасів; 

- виконанні спецзамовлень і 

проектів; 

- унікальній характеристиці 

одиниці запасу; 

- неможливій заміні іншими 

запасами; 

- невеликій вартості запасів. 

- прийняття при застосуванні 

бухгалтерських програм, 

оскільки вони дозволяють 

відслідковувати рух 

конкретних одиниць кожного 

найменування; 

- для кожної одиниці запасів 

використовується спеціальне 

маркування, яке дозволяє 

визначити її собівартість, 

тобто підприємство може 

регулювати рух дорогих або 

дешевих запасів. 

- складність і 

непрактичність контролю 

придбання й використання 

конкретних одиниць 

кожного найменування 

запасів; 

- однакові запаси 

обліковуються за різною 

вартістю, що є не завжди 

зручно; 

-можливість 

маніпулювання сумою 

прибутку, роблячи 

суб‘єктивний вибір, який 

запас використовувати в 

певний період часу. 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

Метод середньозваженої собівартості 

Сутність цього методу полягає 

в тому, що за ним оцінка 

ведеться за кожною одиницею 

запасів шляхом ділення 

сумарної вартості залишку 

запасів на початок звітного 

місяця і вартості одержаних у 

звітному місяці запасів на 

сумарну кількість запасів на 

початок звітного місяця і 

одержаних у звітному місяці 

запасів. Собівартість запасів 

буде залежати від придбання 

запасів за вищою ціною 

наприкінці місяця. 

Використовується при 

належній ідентифікації та 

періодичній системі обліку. 

- не вимагає детального обліку 

руху за кожною одиницею 

запасів; 

- за рахунок питомої ваги 

дорогих запасів, придбаних 

наприкінці місяця, у загальній 

сумі запасів середньозважена 

ціна одиниці запасів буде 

вище, а відповідно, 

собівартість запасів, що 

вибули; 

- збільшиться, що буде 

сприяти зниженню податку на 

прибуток придбаних 

наприкінці місяця, у загальній 

сумі запасів середньозважена 

ціна одиниці запасів буде 

вище, а відповідно, 

собівартість запасів, що 

вибули; 

- збільшиться, що буде 

сприяти зниженню податку на 

прибуток. 

- недоцільно 

використовувати, якщо 

особливості 

технологічного процесу 

пов‘язані з щоденним 

надходженням і 

витратою запасів; 

- у період підвищення 

цін метод призводить до 

того, що підприємство 

оголошують більший 

прибуток, ніж 

справедливий, у 

результаті чого 

оплачуються надлишкові 

кошти у вигляді 

податків. 

Метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) 

Собівартість запасів, придбаних 

у першу чергу, повинна бути 

віднесена до запасів, що вибули 

у першу чергу, 

використовуються для: 

- підприємств, які мають пільги 

з податку на прибуток; 

- запасів, у вигляді продуктів 

харчування. 

- у період постійного 

зростання цін надає 

найвищий рівень чистого 

доходу; 

- вигідно використовувати 

при плановому скорочуванні 

закупок матеріалів та при 

очікуванні падіння цін на 

продукцію. 

- у період інфляції 

забезпечує наявність 

невиправдано завищеної 

суми прибутку, що 

призведе до сплати 

надлишкових коштів у 

вигляді податку на 

прибуток 

Метод нормативних витрат 

Суть цього методу 

заключається в тому, що на 

підприємстві, яке використовує 

цей метод, встановлюються 

нормативні облікові ціни, 

якими протягом місяця 

користуються для оцінки 

списання запасів. Наприкінці 

місяця обчислюють ціну,, 

виходячи з фактичних витрат. 

Використовуються на 

підприємствах промисловості зі 

складною технологією.   

- можливість рідше 

здійснювати інвентаризацію 

незавершеного виробництва; 

- охоплення нормативними 

калькуляціями значної 

частини витрат; 

- відокремлений облік змін 

норм, тобто контроль за 

здійсненням режиму 

економії.  

- постійний перегляд норм 

використання запасів, 

праці, виробничих 

потужностей та діючих 

цін; 

- охоплення 

нормативними 

калькуляціями звичайної 

частини витрат.  
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 

Метод ціни продажу 

Суть даного методу полягає в 

тому, що за ним собівартість 

товарів визначається як різниця 

між продажною вартістю 

реалізованих товарів і сумою 

торгівельної націнки на них. 

Використовується на 

підприємствах, які мають 

мережу магазинів чи значну 

номенклатуру з орієнтовно 

однаковим рівнем націнки. 

- даний метод 

розповсюджений у розробці 

торгівлі; 

- оперативне реагування на 

зміну ціни придбання. 

 

- у балансі відображається 

балансова вартість товарів 

за вирахуванням 

нереалізованої торгової 

націнки.  

- розрахована у такий 

спосіб величина досить 

орієнтовна і може 

відхилятися від реальної 

вартості товарів. 

 

Вплив такого методу на фінансовий стан господарюючого суб‘єкта можна вважати 

позитивним, оскільки показники бухгалтерського обліку, що характеризують статті 

оборотних активів, відображаються у вартості, наближеній до ринкової, крім того, фінансова 

звітність, у якій відображена значна сума прибутку, є привабливою і для потенційних 

інвесторів.  
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

Основним елементом виробництва та формування виробничого потенціалу 

фермерських господарств є наявність робочої сили, яка здатна привести в дію існуючі засоби 

виробництва. Фермерські господарства, як переважно господарства сімейні, значно обмежені 
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у своїй діяльності та формуванні виробничої програми саме через малий трудовий потенціал. 

Трудовий потенціал визначається наявними трудовими ресурсами, які зайняті у 

виробничому процесі конкретного підприємства. На нашу думку категорія «трудові ресурси» 

відображає лише кількісну величину наявного ресурсу, а «трудовий потенціал» – ще й 

потенційні можливості суб‘єктів трудової діяльності та їх якісні характеристики. Звідси, 

трудовий потенціал фермерських господарств – це загальна оцінка ресурсів живої праці та 

залишкових трудових можливостей членів ферми, що сформовані або формуються в умовах 

ринкового виробництва і характеризуються діалектичною єдністю кількісних і якісних ознак. 

В процесі дослідження сформувалась чітка позиція, що трудовий потенціал не можна 

зводити лише до «громадян працездатного віку». Оскільки фермерське господарство – це 

переважно підприємство сімейного типу, то свої трудові можливості в такому середовищі 

можуть реалізувати всі його члени: пенсіонери, підлітки і навіть інваліди. Трудовий 

потенціал поєднує економічно-активних та працездатних осіб фермерського господарства, 

іншими словами, робочу силу та залишкову спроможність людей до праці, з точки зору їх 

фізичних і розумових можливостей брати участь у виробничому процесі. Досліджувана 

категорія характеризується не лише з кількісної (за носіями здатності до праці) чи якісної 

(стан фізичного розвитку і здоров‘я, рівень освіти і кваліфікації тощо) сторін. Це діалектична 

єдність, що визначає сутність поняття. 

Отже, динаміка чисельності зайнятих працівників у фермерських господарствах 

Карпатського регіону має строкату тенденцію (рис.). Показники регіональної зайнятості 

відтворюють загальну картину зайнятості у фермерських господарства, що представлено на 

рис. аналогічно, частка працюючих чоловіків у фермерів нижча на початку періоду 

дослідження (64,5% у 2005 році) та поступово збільшується – 68,9 % у 2008 році та 73,6 % у 

2012 році. Така ситуація пояснюється зростанням технічної оснащеності виробництва, 

вдосконаленням організації виробничих процесів і, як наслідок, скороченням чисельності 

зайнятих жінок на ручних роботах в сільськогосподарському виробництві. У загальній 

кількості працівників фермерських господарств України частка Карпатського регіону 

незначна: 2005 рік – 7,6%, 2008 рік – 8,4 %, 2012 рік – 7,2 %. Натомість частка працюючих 

жінок у фермерських господарствах Карпатського регіону трохи вища. Так, у 2005 році вона 

становила 8,0%, у 2008 році – 8,9 %, у 2012 році – 7,3 %, що на 0,4; 0,5 та 0,1 відсоткового 

пункта більше питомої ваги усіх працівників у фермерських господарствах регіону за 

відповідні роки. 
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Рис. Динаміка чисельності працівників у фермерських господарствах Карпатського 

регіону 

Крім того фермерський уклад Карпатського регіону характеризується дещо вищим 

показником питомої ваги жінок у загальній кількості працівників. За весь період 

дослідження спостерігалися нестабільні його коливання, проте він завжди переважав 
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загальнодержавне значення в діапазоні 2,3-0,2. щодо кількості працівників в розрахунку на 

одне господарство ситуація протилежна. Тут навпаки, даються в знаки менші розміри 

землекористування, що призводить до нижчого значення показника у  фермерських 

господарствах Карпатського регіону порівняно із Україною. Так, різниця коливається в 

межах 0,3-0,6 працівника на одне фермерське господарство на користь фермерів україни. 

фермерські господарства центральної, південної та східної зон, які є значно більшими за 

розмірами, залучають робочу силу в більшій мірі і виконують технологічні операції 

переважно власними силами за рахунок достатнього забезпечення технічними засобами. 

Регіональна нерівність є однією з ключових проблем у сфері уніфікації політики 

фермерства. Регіони України різняться з точки зору їх природного середовища, клімату, 

якості ґрунтів, економічного розвитку краю, що має безпосередній вплив на якісні показники 

виробничого потенціалу фермерських господарств та рівень життя населення.  

Результати досліджень засвідчують відсутність чітко вираженого регіонального 

аспекту розвитку фермерських господарств. Практично кожен регіон України об‘єднує 

області із різним рівнем розвитку фермерства. Але незважаючи на це, у більшості регіонів 

сільське господарство залишається однією з основних професійних діяльностей.  

 

Грицай М.В., аспірант кафедри обліку підприємницької діяльності 

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана 

Науковий керівник: Ходзицька В.В., к.е.н., доцент 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ 

НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Актуальність. Інноваційним процесам належить визначальна роль в економіці 

держави взагалі та в енергетичному секторі зокрема. Сьогодні інноваційний напрям розвитку 

є базовою стратегією для бізнесу, де знання разом з соціальним капіталом створюють 

конкурентні переваги окремих країн та регіонів в більшому ступеню ніж їх природні 

ресурси. Інноваційні процеси стають головним джерелом економічного зростання, особливо 

в контексті сучасної парадигми сталого розвитку та обмеженості природних ресурсів (в тому 

числі і енергетичних). Таким чином, в дійсний час, інші резерви розвитку окрім якісних 

технологічних та організаційних змін знайти важко. Недостатньо розроблена методологія 

управлінського обліку, зокрема, у сфері електроенергетики. Для формування ефективної 

стратегії розвитку електроенергетичної галузі потрібні додаткові дослідження, пов'язані зі 

зміною структури народного господарства, ринковим попитом на енергоресурси, характером 

конкуренції, процесами євроінтеграції та глобалізації. Потрібен комплекс  управлінських 

рекомендацій щодо реалізації енергетичної стратегії, орієнтованої на підвищення 

ефективності державної бюджетної та інвестиційної політики. Стратегічні підходи 

потребують формування нового ринку електричної енергії та вдосконалення управлінської 

структури його впровадження 

Постановка проблеми. Основною метою діяльності підприємств, відповідно до 

Закону України "Про підприємництво"[1], а також "Господарського кодексу України"[2] є 

отримання прибутку, що відображено в статутах майже усіх суб'єктів підприємництва. 

Багато підприємств теплового господарства не досягають основної мети діяльності, тому, що 

не тільки є збитковими, а й дотуються з бюджету. Для усіх неприбуткових підприємств 

важливим питанням є не тільки подолання збитковості, а й досягнення фінансової стійкості. 

Це можливо тільки шляхом аналізу структури собівартості послуг теплопостачання та 

пошуку варіантів зменшення розміру окремих видів витрат, що складають цю собівартість. 

Використовуючи комплекс функцій управлінського обліку, які точніше слід називати 

управлінням собівартістю продукції. 

Результати дослідження. Метою соціальної держави, якою відповідно 

до Конституції є Україна, має бути всебічне забезпечення добробуту громадян. Однією із 
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найважливіших складових добробуту у цивілізованих державах є забезпечення громадян 

теплом та електроенергією. Конституцією України передбачено право громадян на їх 

достатній життєвий рівень та безпечне для життя і здоров‘я довкілля, що зобов‘язує державу 

створити відповідні умови для розвитку економіки. Запорукою реалізації цих завдань має 

стати повне, надійне та екологічно безпечне задоволення потреб населення і суспільного 

виробництва в енергетичних продуктах [3].  

За показниками забезпеченості власними енергоресурсами Україна відстає від країн 

Західної Європи, зокрема таких, як Німеччина і Франція. Водночас Україна має найбільш 

енергомістку економіку, варто зазначити, що енергомісткість національного доходу України 

у 4-6 разів вища, ніж США, Японії та країн Західної Європи. [4]. 

Аналіз вибуття (старіння) потужностей теплових електростанцій в умовах постійного 

зростання попиту на електроенергію свідчить, що в українській енергосистемі вичерпання 

резервів встановленої потужності ТЕС відбудеться близько 2016 року, що в майбутньому 

може унеможливити покриття попиту споживачів електричної енергії  [5]. 

Застаріле обладнання теплової енергетики вкрай неефективно використовує паливні 

ресурси, ціни на які зростають, передусім на імпортований природний газ. Кардинально 

розв‘язати цю проблему можна лише застосовуючи сучасні технології спалювання вугілля. 

За оцінками фахівців нові технології спалювання вугілля дозволять у декілька разів 

скоротити витрати природного газу, що значно зменшить енергетичну залежність України 

від імпортних видів палива та забезпечить раціональне використання вітчизняних вугільних 

ресурсів. Водночас, в результаті масового будівництва та оновлення енергетичних 

потужностей в світі стрімко зростає вартість запасних частин та матеріалів енергетичного 

призначення. І вже є наявним дефіцит спеціалістів та ресурсної бази технічного 

переозброєння теплової енергетики України. Аналіз свідчить, що для уникнення дефіциту 

вітчизняних енергетичних потужностей у 2015 році — розпочинати їхнє оновлення та нове 

будівництво необхідно негайно [6]. 

Разом з тим ―Україна має можливості забезпечити зростання виробництва наукоємної, 

високотехнологічної продукції за рахунок широкого впровадження інновацій, екологічно 

чистих та ресурсозберігаючих технологій, спираючись значною мірою на власний науково-

технічний та кадровий потенціал, на можливості вітчизняної промисловості, поглиблення її 

кооперації з промисловістю інших країн, на розвиток спільних з іноземними інвесторами 

підприємств.‖  [7] 

Окрім того, стратегічна мета набуття Україною членства в ЄС формує додаткові 

екологічні вимоги до теплоелектростанцій, визначені у відповідних нормативних документах 

ЄС. 

Стратегічними цілями розвитку систем теплозабезпечення є надійне, якісне та 

безпечне постачання теплової енергії галузям економіки і соціальній сфері країни на основі 

їх технологічної перебудови з переважним використанням комбінованого виробництва 

теплової та електричної енергії на базі твердих палив, теплових насосів, інших досягнень 

науково-технічного прогресу, підвищення енергетичної й економічної ефективності та 

забезпечення екологічних вимог. [8] 

Таким чином, держава визначила свої пріоритети в ПЕК і наступним кроком повинен 

стати процес формування та реалізація державних та галузевих інноваційних програм... 

Головні завдання цього процесу були сформовані в Державній Програмі розвитку 

внутрішнього виробництва: «Інноваційне оновлення паливно-енергетичного комплексу 

можливо здійснити у разі застосування ефективного механізму забезпечення трансферту 

інноваційного продукту, просування перспективних розробок (технологій і обладнання) у 

сфері енергозбереження на внутрішній ринок та вітчизняної продукції на зовнішній ринок. 

Основним механізмом реалізації державної інноваційної політики є вдосконалення 

нормативно-правової бази та фінансова підтримка інноваційної діяльності.» Збалансований 

розвиток паливно-енергетичного комплексу повинен здійснюватися відповідно 

до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. [9] 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80/paran5#n5
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Висновки. Проаналізувавши собівартість послуг теплоелектростанцій, яка включає всі 

прямі поточні витрати, пов'язані з виробництвом продукції виявлено, що у структурі 

загальних витрат підприємства значну частку  займають витрати на сплату використаних 

паливно – енергетичних ресурсів. Але, нажаль, на вартість енергоресурсів, обладнання та 

матеріалів,  управлінський персонал теплових підприємств вплинути не має можливості. При 

цьому вартість енергоресурсів і є той фактор, котрий тягне за собою постійний зріст 

енергетичних витрат підприємств цієї галузі. З цього випливає, що  одним з головних шляхів 

зниження собівартості виробітку, транспортування та розподілу теплової енергії на теплових 

підприємствах є зниження споживання паливо-енергетичних ресурсів за рахунок підвищення 

ефективності їх використання. Шляхом попереднього енергетичного обстеження з метою 

дослідження ефективності використання паливно – енергетичних ресурсів, виявлення 

потенціалу енергозбереження та розробка і удосконалення енергозберігаючих заходів. 

Основними напрямами розробки енергозберігаючих заходів може бути: 

– використання високоефективного енергозберігаючого обладнання; 

– впровадження нових технологій виробництва; 

– пошук сучасних матеріалів; 

– удосконалення системи управлінського обліку і внутрішньогосподарського контролю; 

– наукове, фінансове й організаційне забезпечення. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ НА 

ОСНОВІ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ВИТРАТ 

 

Серед основних стратегічних орієнтирів господарського розвитку підприємства в 

межах концепції вартісно-орієнтованого управління (VBM) є сукупність показників 

грошової, економічної та ринкової доданої вартості, а також розмір ринкової вартості 

підприємства як найбільш об‘єктивна й узагальнююча характеристика. Для розрахунку усіх 

перелічених бенчмарків у межах доходного оціночного підходу передбачається застосування 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/
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розміру дисконтної ставки, за яку приймається значення середньозваженої вартості сукупних 

фінансових джерел підприємства (WACC). При цьому для визначення ціни окремих 

складових капіталу й загального розміру WACC залежно від мети аналізу, особливостей 

господарського розвитку підприємства й аналітичної бази можуть застосовуватись 

стейкхолдерська концепція [1], модель оцінки капітальних активів (САРМ) У. Шарпа [2, с. 

664-670], моделі М. Гордона [3, с.213], Дж.Лінтнера [4], Блека-Шоулза [5, с. 126-134] та ін.  

Середньозважену вартість капіталу більшість авторів визначає як розмір ставки 

доходності, що очікують отримати капіталодавці в обмін на свої кошти [6, с. 399; 7, с. 703]. 

Разом з тим, на відміну від Д. Теннета [8, с. 90], І.Бланка [7] та більшості інших авторів, 

український науковець О. Терещенко асоціює WACC не з середнім (або в окремих джерелах 

- найбільш імовірним), а саме з мінімальним рівнем рентабельності інвестицій, за якого 

капіталодавці готові вкладати кошти в підприємство [6, с. 399]. На наш погляд, позиція О. 

Терещенка стосується лише часткового випадку, коли фактично понесені в звітному періоді 

(імпліцитні й експліцитні) витрати з обслуговування фінансових ресурсів визначають ставку 

доходності, що є нижчою за ринкову ставку доходності за той же період для заданого 

підприємства (остання визначається на основі САРМ і характеризує найбільш очікувану 

ставку доходності потенційних капіталовкладень для підприємства на відповідному 

фінансовому ринку).  Крім того, бухгалтерська, або фактична, норма доходності може навіть 

бути вищою за середній розмір WACC, що часто є мотивом власників акціонерного 

товариства для підтримання його приватної організаційно-правової форми. 

У фахових джерелах зазвичай WACC асоціюється лише як єдино можливий тип 

вартості загальнокорпоративного капіталу ˗  зі свого боку, розкриємо сутність фактичного 

(бухгалтерського) розміру WACC, а також визначимо загальні цілі його визначення й сфери 

застосування. 

На відміну від загальнопоширеного в фінансовому аналізі ринкового (справедливого, 

потенційного) розміру WACC, бухгалтерський розмір можемо визначити як норму 

доходності, втілену в фактично понесених в звітному році витратах з обслуговування 

сукупних фінансових джерел підприємства. За відсутності привілейованих акцій ця норма 

зазвичай обчислюється на основі формули [7, с. 194-202; 9]: 

WACC бух. = .

**
чсередньоріПКО

ФВ

К

ПКО

ВК

Д

К

ВК

, 

де ВК – власний капітал; К – сукупні фінансові ресурси; Д – дивідендні та інші 

виплати акціонерам; ПКО – відсоткові позики; ФВ – фінансові витрати з обслуговування 

позик; ПКОсередньоріч. – середньорічна сума відсоткових позик, що визначається як середня 

величина позикових ресурсів, зважена на питому вагу тривалості кожної позики відносно 

відповідного річного періоду. 

Натомість, обчислення WACC на основі інших моделей має на меті лише визначення 

ринкового (справедливого) розміру норми доходності капіталу.  

У контексті VBM бухгалтерський розмір WACC може визначатися лише з метою 

оцінки поточної ефективності фінансового менеджменту за такими критеріями: 

- порівняної економії на ціні як власних, так і позикових коштів; 

- більшого обсягу прирощеної вартості в звітному періоді за рахунок меншої 

ставки дисконтування (бухгалтерської доходності, що виявилася меншою 

порівняно до ринкової для заданого підприємства у тому ж періоді). 

У табл. 1 унаочнимо роль бухгалтерського  розміру WACC в оцінці фінансового 

менеджменту на прикладі вітчизняних нафтопереробних підприємств. При цьому ринковий 

розмір WACC обчислено на основі САРМ, обсяги генерованої грошової доданої вартості 

(CVA) – на основі формули за версією Boston Consulting Group. Для визначення CVA на 

основі бухгалтерського розміру WACC нами проведено відповідні коригування обсягів 
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фінансових витрат (зокрема, на коефіцієнт ), а також бази 

і суми оподаткування підприємств. 

Таблиця 1 - Ефективність управління фінансовими джерелами НПЗ у 2013 рр., 

тис. грн. 

№ Показники 

Херсонс

ький 

НПЗ 

Лисичанс

ький НПЗ 

ТФПК 

"Укртат

нафта" 

Одеськи

й НПЗ 

Нафтохі

мік 

Прикарп

аття 

Нафтопе

реробни

й 

комплек

с - 

Галичин

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Бухгалтерський 

WACC, % 
0 0 0,44 1,29 0 0 

2 Ринковий WACC, % 1,3 2,25 2,03 21,63 0,09 5,65 

3 Економія на ціні: 

3.1 
 - власного капіталу, 

% 
2,5 2,54 2,74 2,53 2,52 2,49 

3.2 
 - позикового 

капіталу, % 
23,89 23,89 1,25 22,39 21,39 23,89 

4 
 Загальна економія 

WACC, % 
1,3 2,25 1,59 20,34 0,09 5,65 

5 
CVA на основі 

WACCбухгалтер. 
-18611 -9614 360947,4 -192406,6 63983 -8247 

6 
CVA на основі 

WACCринковий 
-30396,1 -10597,45 312798,6 -814358,02 -13733,75 -172460,9 

7 Різниця WACC 11785,1 983,5 48148,8 621951,4 77716,8 164213,9 

 

Нульовий бухгалтерський розмір WACC більшості підприємств у 2013 р. свідчить про 

відсутність дивідендних виплат, спричинену тотальною офіційною збитковістю вітчизняної 

нафтопереробної діяльності, та неможливість урахування імпліцитних виплат власникам 

підприємств (у т. ч. їх прибутків унаслідок застосування схем трансфертного ціноутворення з 

пов‘язаними господарськими структурами); крім того, збитковість вітчизняних НПЗ 

обумовила скорочення їх доступу до позикових ресурсів. У результаті, подібна вимушена 

економія на вартості фінансових ресурсів призвела до збільшення обсягів згенерованої 

грошової доданої вартості у ПАТ «ТФПК ―Укртатнафта‖» і ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 

і мінімізації падіння CVA у решти підприємств (див. табл. 1). Отже, за критеріями ціни 

фінансових джерел і максимізації CVA фінансовий менеджмент на підприємствах слід 

вважати ефективним. 

Водночас сфера застосування бухгалтерського розміру WACC обмежена виключно 

окресленою сферою аналізу, адже обчислення ринкової вартості підприємства через 

дисконтування грошових потоків (DCFV) на основі такого, а не ринкового, розміру втрачає 

будь-який економічний сенс. На нашу думку, саме з міркувань звуженості сфери 

використання бухгалтерського розміру WACC переважна більшість спеціалістів не 

фокусують на ньому власної уваги. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ 

 

Порядок проведення та організаційні засади зовнішнього аудиту визначено 

Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг (МСА) [1].  

Виходячи з вимог МСА і наукових класифікацій видів аудиту (зокрема, [2, С. 24–28; 

3, С. 38–40; 4, С. 16–20]), зовнішній аудит може проводитися на підприємстві уперше (перше 

завдання з аудиту) або повторно чи регулярно (постійний аудит) та бути: 1) атестованою 

послугою – обов‘язковим аудитом фінансової звітності, чи-то ініціативним аудитом окремих 

фінансових звітів та певних елементів, рахунків бухгалтерського обліку або статей 

фінансового звіту; 2) неатестованою послугою – ініціативним операційним аудитом (аудитом 

ефективності) або аудитом на відповідність вимогам. 

Від вибору указаних аудиторських послуг залежить аудиторський ризик, тривалість і 

трудомісткість аудиту. Але рівень впевненості, який має надати аудитор своїм аудиторським 

висновком при виконанні кожного із них, є високим (достатнім): для перших двох завдань – 

це думка про достовірність звітних даних в усіх суттєвих аспектах або про те, що фінансова 

інформація подана правдиво та достовірно відповідно до застосовної концептуальної основи; 

для двох останніх – думка щодо тих питань, які визначені замовником у договорі на 

проведення ініціативного аудиту, наприклад думка про ефективність використання основних 

засобів. 

Зовнішній фінансовий аудит є складним, трудомістким і відповідальним питанням, 

що пов‘язано з необхідністю надати комплексну оцінку відповідній фінансовій інформації, 

методам і способам її формування та дотриманню при цьому чинних законодавчих й інших 

нормативно-правових актів (у т. ч. внутрішніх регламентів) при звичайних для аудиту 

обмеженнях у часі і вартості. Його виконання вимагає розробки виваженого організаційного 

http://cfjournal.hse.ru/data/2012/02/02/1262786015/CFJ20_5_11_Pirogov_Kravchuk_.pdf
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підходу з метою забезпечення досягнення визначених цілей перевірки у максимально 

ефективний і економічно виправданий спосіб.  

Головними функціями зовнішнього фінансового аудиту залишаються збір і оцінка 

свідоцтв для підтвердження повноти, достовірності, арифметичної точності звітної 

інформації, а також перевірка відповідності розшифрувань та оцінок загальноприйнятим 

принципам обліку [3, С. 29]. Водночас, на розширення його функціональної складової може 

впливати низка чинників: варіативність законодавчих норм щодо регламентування обліку 

окремих операцій (бухгалтерського і з метою оподаткування); особливості формування 

облікової, фінансової, амортизаційної та інших політик підприємства; виробничі потужності 

та специфічність технологічних процесів виробництва; відмінності у постачанні й 

використанні засобів виробництва; загальні проблеми галузі і клієнта, що досліджується. Та 

найістотніший вплив буде чинити різна ефективність побудови і функціонування на 

підприємстві системи внутрішнього контролю (СВК).  

Організацію зовнішнього фінансового аудиту доцільно розглядати упорядковано і 

системно у певній послідовності аудиторських процедур. Як доведено дослідженням 

наукової літератури, серед зарубіжних і вітчизняних учених не існує єдиного погляду з 

приводу умовного поділу аудиторського процесу на складові частини [2, С. 22; 3, С. 121; 5, 

С. 35–40]. 

З метою розробки ефективного підходу до організації зовнішнього фінансового 

аудиту, проаналізовано, у якій послідовності аудитор висловлює свою думку про 

достовірність й об‘єктивність фінансової інформації за використання системоорієнтованого 

підходу до аудиту – перевірки СВК, підтвердження їх задовільного функціонування, 

перевірки фінансової звітності [2, С. 21]. Ці поступові кроки узгоджено з нормами останньої 

редакції МСА і отримано таку послідовність: ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих 

викривлень через розуміння суб‘єкта господарювання і його середовища → дії аудитора у 

відповідь на оцінені ризики (тести заходів контролю або процедури по суті, або одночасно 

тести заходів контролю і процедури по суті) [1].  

При цьому, з метою розгляду впливу різних аспектів внутрішнього контролю клієнта 

на організацію і планування зовнішнього фінансового аудиту процедури оцінки ризиків 

мають бути виконані таким чином, щоб охопити усі компоненти СВК, визначені у 

МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб‘єкта 

господарювання і його середовища» – середовище контролю, процес оцінки ризиків, 

інформаційна система (включаючи пов‘язані бізнес-процеси, доречні для формування і 

повідомлення відповідної фінансової інформації), заходи контролю, моніторинг заходів 

контролю [1, С. 299–326]. Таким чином, попереднє розуміння СВК має надати змогу 

визначення критичних позицій внутрішнього контролю, де можуть бути допущені помилки 

чи викривлення інформації, які значною мірою стосуються фінансової звітності і потенційно 

впливають на багато інших тверджень керівництва підприємства. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В РЕШЕНИИ УЧЕТНЫХ 

И АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Системный подход является эффективным средством для решения научных и 

производственных проблем. Однако студентов-экономистов в ВУЗах Украины не учат 

решать такие проблемы системно. Чтобы разобраться, что нужно знать экономистам для 

системного решения проблем, следует для начала определиться с тем, что же такое система, 

и в чем различие между системным подходом и системным анализом.  

Можно согласиться с мнением тех специалистов, которые утверждают, что «система» 

– понятие не определяемое, а описываемое. Действительно, в качестве системы в различных 

отраслях знаний рассматриваются самые разные объекты, каждый из которых может быть 

подробно описан как выделенная из окружающей среды система со своими элементами, 

подсистемами и связями. Однако большинство авторов предпочитает давать своѐ 

определение тем системам, которые они исследуют. На уровне экономических систем можно 

принять за основу следующее определение: «система – это объект исследования, 

представляющий собой упорядоченное определенным образом множество элементов, 

взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство» [1, с. 236]. 

Системный подход позволяет, выбрав объект исследования, всесторонне рассмотреть 

его. Возникает вопрос, наличие каких навыков и умений позволят экономисту выполнить эту 

операцию: системно рассмотреть объект исследования. В программах подготовки 

экономистов в Украине предлагается только одна учебная дисциплина способствующая их 

выработке – «Системный анализ», однако она преподаѐтся экономистам-математикам как 

чисто математическая дисциплина. Усвоить еѐ экономистам общего профиля (не 

математикам) достаточно сложно. Но им и не нужно глубокое знание всех разделов 

математики. Им нужно знание методики системного анализа, умение поставить проблему, 

для решения которой можно применить в случае необходимости математические методы. 

Какую же из системных дисциплин в таком случае должны изучать экономисты-не 

математики? Пожалуй такую дисциплину правильно было бы назвать так: «Системный 

подход к решению экономических проблем». 

Почему еѐ следует назвать именно так? Большая Советская Энциклопедия определяет 

системный подход как направление методологии специального научного познания, в основе 

которого лежит исследование объектов как систем [2, с. 476]. По определению, данному В.Н. 

Волковой, «Системный подход – это «термин, который широко использовался в первые годы 

становления теории систем в двух смыслах: 1) в смысле методологического направления 

философии; 2) в прикладном аспекте, как синоним понятия комплексный подход… В 

настоящее время термин системный подход используется в основном в смысле 

методологического направления философии» [3, с. 660]. Именно в этом смысле, как 

общефилософская база проведения исследования объектов как систем и должна 

преподаваться такая дисциплина. Еѐ изучение позволит выработать умение подходить 

системно к решению научных задач и прикладных задач в производственной деятельности. 

В качестве таких задач, которые приходится решать специалисту-бухгалтеру, можно 

выделить, например, следующие: это организация деятельности управленческой бухгалтерии 

на предприятии с учѐтом потребности руководства в получении производственной 

информации, конкретной структуры управления предприятием и других факторов; 

разработка системы сбалансированных показателей; разработка приказа об учѐтной политике 

(выбор и обоснование тех учѐтных решений, которые будут эффективными именно на 

данном предприятии) и многие другие. Для их решения в каждом конкретном случае для 
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каждого предприятия нужен свой подход, знание конкретных условий, в которых действует 

это предприятие.  

В большинстве случаев для решения таких задач не требуется широкое использования 

математического аппарата, достаточно знание методики системных исследований. Но в 

случае необходимости специалист-экономист должен cуметь сформулировать проблему и 

поставить еѐ перед математиком или специалистом по системному анализу, которые 

профессионально владеют математическими методами обработки информации. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ 
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Контроль, завжди був і залишається невід‘ємною складовою господарського 

механізму на будь-якому етапі розвитку суспільства. Широкого розповсюдження набув його 

поділ на зовнішній (здійснюється відокремленими від організації суб‘єктами) та внутрішній 

(проводиться безпосередньо самим суб‘єктом господарювання). Проте, варто  наголосити на 

тому, що саме від причинно-наслідкового зв‘язку внутрішнього контролю залежить 

ефективність функціонування всієї економіки. Дану думку можна пояснити тим, що вірно 

налагоджений та ефективно проведений внутрішній контроль можна розцінювати як 

запоруку успіху діяльності всього суб‘єкта господарювання уцілому, а так як, у комплексі 

суб‘єкти господарювання є складовими частинами економіки, то у такому разі, на нашу 

думку, і можна говорити про взаємозв‘язок та взаємозалежність кожного окремого 

підприємства та економіки. 

Таким чином, метою даної роботи є висвітлення основних теоретичних аспектів 

застосування зарубіжного досвіду формування внутрішнього контролю на роздрібних 

торговельних підприємствах споживчої кооперації, в ринкових умовах їх діяльності. 

Вивченню світового досвіду формування внутрішнього контролю присвячені роботи 

таких провідних учених: Бутинець Т.А., Вериги Ю.А., Дорош Н.І., Коцупатрого М.М., 

Петрик О.А., Фірсової Н.В. та ін. Проте, враховуючи значні наукові досягнення даних 

дослідників, питання адаптації внутрішнього контролю системи споживчої кооперації до 

міжнародних вимог, залишається актуальною та потребує подальшого дослідження. 

Досить довгий період часу, науковці вивчали і розробляли питання внутрішнього 

контролю в умовах планової економіки, тобто орієнтація була, у більшій мірі, на виконання 

запланованих показників вищими органами управління, а це значить, що внутрішній 

контроль носив більш формальний характер, і, що саме головне, не був орієнтований на 

майбутнє, на розвиток підприємства. І дана практика здійснення такого контролю перейшла і 

в наші часи. Проте, сьогодні, коли відбулася реструктуризація народного господарства, 

переорієнтації на ринкові засади господарювання, а також намагання інтеграції вітчизняної 
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економіки в світову, то перед науковцями та практиками модернізація та адаптація 

внутрішнього контролю відповідно до закордонного досвіду є першочерговою, та такою, яка 

здатна забезпечити підприємству конкуренту позицію на ринку, утримати та завоювати нові 

його долі. 

Новим, проте напрочуд перспективним для українських суб‘єктів господарювання, у 

тому числі і для роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації,  є, так звана, 

модель трьох ліній захисту системи внутрішнього контролю. Головною ідеєю даної моделі 

можна визначити те, що систему внутрішнього контролю на підприємстві можна 

організувати по-різному, в залежності від стадії його розвитку. Як показує практика, 

належної уваги системі внутрішнього контролю не надається і, в переважній більшості, вона 

асоціюється із простою перевіркою наявності і руху активів, намаганням ліквідовувати 

заборгованості, перевіркою якості фінансової звітності та оптимізацією різного роду 

платежів до бюджету. Як бачимо формат такої організації внутрішнього контролю втрачає 

свою актуальність на сучасному етапі, та вимагає перегляду, оскільки внутрішній контроль – 

це вже аналіз і оцінка господарської ефективності підприємства, а також оцінка якості 

управління ризиками. 

Доцільно детально ознайомитися із моделлю трьох ліній оборони [1]. Перший рівень 

контрольного середовища – це функціональні підрозділи, які займаються поточною роботою 

по управлінню ризиками. На даному етапі система управління ризиками повинна 

забезпечити швидке реагування на зміну ситуації, тобто керівництво повинно максимально 

ефективно використовувати переваги «раннього оповіщення», що оперативно дозволить 

виявляти, оцінювати та враховувати нові фактори ризику, а також передбачати стратегічні 

можливості для підприємства – це є суттєвою перевагою перед конкурентами. Також, дана 

лінія дозволяє удосконалювати виділені бізнес-процеси підприємства та формувати 

відповідні звіти, для подальшої їх передачі користувачам. 

Друга лінії оборони – контрольно-наглядові підрозділи, які визначають напрями 

роботи та розробляють відповідні правила і процедури, а також, відповідно до них, надають 

методичні та практичні рекомендації їх застосування і забезпечують контроль стосовно їх 

дотримання. Дані підрозділи здійснюють загальний нагляд за бізнес-процесами і 

господарськими ризиками підприємства.  

Тобто, задача контрольно-наглядових підрозділів полягає в тому, що вони 

координують стратегічні цілі підприємства і розроблені положення внутрішніх нормативних 

документів із врахуванням ризиків, які стосуються підприємства. Таким чином, вони несуть 

відповідальність за розробку правил і процедур, визначення напрямків діяльності, 

запровадження прогресивних та передових методів діяльності, забезпечення дотримання 

нормативно-правових норм та загальний нагляд за ефективністю внутрішнього контролю. 

 Отже, здійснення регулярного аналізу принципів системи внутрішнього контролю і 

управління ризиками дозволить гарантувати, що особи, котрі несуть відповідальність за 

розроблення внутрішніх нормативних документів, будуть своєчасно вносити до них 

відповідні корегування із врахуванням актуальних стратегічних пріоритетів і ризиків, а 

механізми моніторингу будуть забезпечувати дотримання оновлених правил і процедур. 

І нарешті останньою, проте не менш важливою третьою лінією захисту є внутрішні та 

зовнішні аудитори, які покликані проводити незалежну оцінку ефективності, що у своїй 

роботі застосовують функціональні і контрольно-наглядові підрозділи.  

Внутрішні аудитори необхідні підприємству для того, аби їм допомагати досягати 

заздалегідь поставлених цілей, застосовуючи при цьому, систематичний та логічний підходи 

до оцінки і підвищення ефективності управління ризиками. Це значить, що третя лінія 

захисту – це проведення критичного аналізу поточного стану справ, аудит основних засобів 

контролю та надання звіту стосовно виконаної роботи у відповідності до встановленого 

порядку, а також незалежну перевірку результатів роботи із управління ризиками і 

застосовуваних засобів контролю в цілому по підприємству. Проте для здійснення виконання 

даних завдань доцільно вибудувати ієрархію підпорядкування внутрішнього аудитора. 
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Для наочної демонстрації дії перелічених вище трьох ліній захисту доречно їх дію 

навести в табл. 1.  

Таблиця 1* 

Застосування моделі трьох ліній захисту в управлінні ризиками 

Лінія 

захисту 
Характеристика Відповідальність Методи, які застосовуються 

Перша 

Проведення контролю за 

здійсненими господарськими 

операціями: закупівля, 

зберігання, реалізація, 

розрахунки та ін. 

Управлінський 

персонал, 

керівники 

підрозділів. 

Виявлення та аналіз наявних 

проблем, та розроблення 

заходів по зниженню та 

запобіганню ризиків. 

Друга 

Здійснення контролю за 

достовірністю фінансових 

звітів підприємства,  

виявлення в них відхилень та 

здійснених протиправних дій 

у процесі їх формування. 

Керівний 

персонал, 

менеджери. 

Розробка методичних підходів 

до управління ризиками та їх 

постійний моніторинг. 

Недопущення невірного 

відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку 

господарських операцій. 

Третя 
Перевірка та контроль 

попередніх двох ліній. 

Внутрішній 

аудитор 

Досягнення взаємодії всіх 

структурних підрозділів 

підприємства та дотримання 

ними вимог чинної 

нормативно-правової бази. 

* Складено на основі [2] 

Отже, основним інструментом, який здатний ефективно поєднати в собі  функції та 

обов‘язки по створенню системи управління ризиками, внутрішнього контролю, а також 

розподілу відповідальності за прийняті рішення, що у майбутньому можуть впровадити в 

свою діяльність роздрібні торговельні підприємства споживчої кооперації, є  саме модель 

трьох ліній захисту. Вивчення практичних можливостей запровадження даної моделі в 

системі споживчої кооперації є перспективою подальших досліджень. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Впровадження новітніх інструментів управління підприємством ставить сьогочасні 

вимоги до його облікового забезпечення як джерела економічної інформації представленої у 

внутрішньогосподарській (управлінській) звітності. Саме завдяки інструментарію 

бухгалтерського обліку можливий процес збору, накопичення, систематизації, обробки та 
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передачі облікової інформації у необхідному розрізі, у тому числі складання і представлення 

звітності для внутрішніх потреб управління. 

В теперішній час, бухгалтерський облік повинен надавати для потреб управління 

інформацію про економічну ситуацію, а не лише про господарську операцію, яка відбулася, 

що передбачає не лише здійснення оцінки її результатів, а й факторів, що вплинули на 

результат.  

Такий підхід дозволяє забезпечити орієнтацію бухгалтерського обліку на можливість 

здійснення прогнозних розрахунків, забезпечення інформаційних запитів користувачів, а 

також впровадження адекватних реаліям часу методів управління. 

Основною перешкодою, яка не дозволяє реально оцінити ефективність облікової 

інформації є те, що готують інформацію і несуть затрати по ній одні користувачі, тоді як 

вигоди від її використання одержують інші.  

Інформаційним забезпеченням управління діяльністю підприємства повинна стати 

належним чином побудована обліково-аналітична система, яка являє собою сукупність 

облікової інформації та отриманих на її базі аналітичних даних, які сприяють прийняттю 

управлінських рішень на макро- і мікро- рівнях.  

Бухгалтерський облік як система представляє собою сукупність елементів певного 

змісту та форми, які пов‘язані між собою та об‘єднані регулярною взаємодією. Це система 

інформації про стан та рух ресурсів підприємства, характер та результати господарської 

діяльності. Облік можна охарактеризувати як систему, оскільки він має ознаки властиві 

системі: наявність зв‘язків, поділ на частини, наявність структури, цілеспрямованість та 

багатогранність. 

Система бухгалтерського обліку визначається як інформаційна система, тому що її 

функціонування забезпечує рух інформації, тобто головною функцією бухгалтерського 

обліку як інформаційної системи, моделі господарської діяльності підприємства, процесу, 

практичної діяльності є надання інформації користувачам. Саме в обліку проявляється 

неподільність інформації як предмета, засобу і результату праці, основи формування і 

структуризації та виведення матеріального світу із хаосу, він є специфічним засобом 

регулювання в просторі та часі  інформаційних систем. 

Система управління економічною інформацією виробничо-господарської діяльності 

підприємства базується на методиці, тісно зв'язаній із функціональними процесами на 

підприємстві. У той же час створення на підприємстві системи управлінської інформації 

практично неможливо без правильної класифікації процесів і технологій відповідно до 

систематики управлінського обліку, що дозволить виробити правильну методологію обліку 

витрат, визначення результатів діяльності, визначення системи управлінської звітності.  

Таким чином, на мікрорівні проблема має аспекти не тільки бухгалтерського, але і 

управлінського обліку. 

У основі вибору конкретної методології системи управління економічною 

інформацією на рівні підприємства лежать різні аспекти: економічні; юридичні; 

організаційні; техніко-технологічні. На їхній основі формується власне управлінський облік, 

що являє собою систему організації, збору і накопичення даних, необхідних для рішення 

конкретної управлінської задачі у вигляді взаємозалежних блоків (підсистем): обліку витрат; 

показників діяльності; управлінських звітів. 

Отже, функцією обліку є надання інформації користувачам для прийняття рішень. 

Менеджерів цікавить оцінка ефективності виробничої діяльності підприємства, 

постачальників і покупців – надійність ділових зв‘язків з партнером, акціонерів цікавить 

можливість отримання дивідендів, кредиторів – платоспроможність підприємства, що вказує 

на можливість повернення боргів. Податкові органи зацікавлені в отриманні інформації про 

фінансові результати підприємств, оскільки це дає можливість прогнозувати надходження до 

бюджету та обґрунтувати податкову політику держави. Працівників цікавить стабільність і 

рентабельність своїх підприємств, що свідчить про можливість забезпечення їх подальшої 

зайнятості, виплати заробітної плати та перспективи роботи на даному підприємстві. 
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Власників цікавить рівень рентабельності та прибутковості підприємства з метою оцінки 

ефективності використання ресурсів керівництвом підприємства. Вітчизняні та зарубіжні 

вчені класифікують користувачів за різними ознаками з метою їх групування та узагальнення 

їх інтересів.  

В сьогоднішніх умовах, коли відпало ідеологічне трактування багатьох понять, 

уявлення про єдину форму власності замінюються поняттям господарської багатоукладності, 

виникають розходження, а в окремих випадках протиріччя між державою та груповими 

інтересами, між керуючими та керованими, між колективом й окремими особами. Тобто у 

ході формування інформації та її так би мовити споживання відбувається зіткнення інтересів 

постачальників та споживачів інформації, крім того користувачі бухгалтерської фінансової 

інформації різні, цілі їх досить часто конкурентні, а іноді і протилежні.  

Таким чином, наведене вище ще раз акцентує повноцінність функціонування окремої 

інформаційної системи бухгалтерського обліку, яка має власну функцію, мету і виконує 

певні завдання. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
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ПІДПРИЄМСТВА 

 

Внаслідок поглиблення економічних зв‘язків між учасниками світового 

співтовариства наша держава вступила в тісну взаємодію з різними країнами. Дана інтеграція 

стосується багатьох сфер суспільного життя, торкнулася вона й організації бухгалтерського 

обліку. Тому сьогодні варто значну увагу приділити переходу на міжнародні стандарти 

облікової політики як окремого підприємства, так і системи обліку в цілому. Даний 

трансформаційний етап розвитку, який проявляється в різних формах змін, торкається 

значною мірою і обліку доходів. 

На сьогоднішній день, гостро постає проблема постійних розбіжностей, що існують 

між податковим та бухгалтерським обліком доходів. Цей недолік призводить до виникнення 

подвійного обліку доходів і потребує якнайшвидшого усунення шляхом удосконалення 

чинного законодавства України з цих питань. Якщо вдасться створити в Україні єдину 

інформаційну загальнодержавну (міжгалузеву) базу норм і нормативів, то на її основі можна 

буде розвивати галузеві й відомчі норми та нормативи. 

Наведені шляхи вирішення проблем обліку доходів підприємства на законодавчому 

рівні дозволять зменшити частку тіньового бізнесу в Україні, наблизити їх облік до 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, скоротити непродуктивні витрати та не 

обліковані доходи підприємства. Облік доходів має перспективи для подальших досліджень, 

що будуть залежати від законодавчих змін в бухгалтерському обліку, видів економічної 

діяльності, форм власності, системи оподаткування підприємств.  

Керівників різних рівнів управління не стільки цікавлять результати минулих подій, 

скільки способи досягнення бажаних результатів діяльності власного підприємства в 

майбутньому. Тому, для вирішення цієї проблеми, ми пропонуємо, для відображення в 

обліку інформації про доходи для потреб управління, а також і податкових розрахунків 

ввести та використовувати рахунки 77 «Доходи для потреб управління»  та 78 «Доходи у 

податкових розрахунках» у розрізі субрахунків доходів, отриманих та нарахованих а також у 

розрізі аналітичних рахунків.  

Рахунок 77 «Доходи для потреб управління» буде призначено для узагальнення 

інформації про доходи від різних видів діяльності для потреб управління. Рахунок 78 
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«Доходи у податкових розрахунках» застосовуватиметься для узагальнення інформації про 

доходи від різних видів діяльності для потреб податкових розрахунків. Що стосується 

субрахунку 785 «Дохід, який не включається до складу доходів до оподаткування» то він 

стане коригуючим під час податкових розрахунків, а саме, доходи, які підлягають 

виключенню зі складу доходів до оподаткування будуть мінусуватись від суми доходів, які 

сформовані на рахунках доходів бухгалтерського обліку. Таким чином, дана методика 

передбачає, що інформація накопичена на рахунках 77 та 78 не впливатиме на величину 

визначення фінансового результату, оскільки вони є лише транзитними для відображення 

доходів до оподаткування підприємства та забезпечення інформацією управлінський 

персонал. Практичне застосування запропонованої методики вимагає відповідних зміни у 

Плані рахунків, які, на нашу думку, не будуть складними у застосуванні практикуючими 

спеціалістами з бухгалтерського обліку. 

Для покращення показників ліквідності запропонуємо такі заходи: 

1. З метою підвищення показників ліквідності підприємства пропонується ввести 

управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів, готової продукції. 

Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в 

результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення 

величини неліквідних виробничих запасів. 

2. Для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності необхідно 

планувати фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів. 

Оптимізація ліквідності підприємства реалізується за рахунок оперативного 

механізму фінансової стабілізації – системи заходів, спрямованих, з одного боку, на 

зменшення фінансових зобов‘язань, а з іншого –на збільшення грошових активів, що 

забезпечують ці зобов‘язання. 

Звідси слідує висновок, що вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і 

ліквідності підприємства та збільшення наявності власних коштів є реальним і можливим 

перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу реалізації продукції, розміру прибутку 

та підвищення рівня прибутковості. 
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Важные требования предъявляются к методике аналитической обработки технико-

экономической информации в условиях современной функционально развитой обработки 

информации и с точки зрения представления в ней результатной аналитической информации. 
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Практика свидетельствует, что хотя при функционировании функционально развитых систем 

управления специального назначения промышленными предприятиями и научно-

производственными объединениями, как и в традиционной системе управления, 

превалирующей над другими, остаѐтся табличная форма (машинограммы, видеограммы) 

представления выходных экономико-аналитических данных их пользователям, но 

содержание самих таблиц претерпевает довольно существенные изменения качественного 

порядка. Дело в том, что одним из недостатков существующих инструктивно-методических 

материалов по комплексному экономическому анализу является то, что в них (за редким 

исключением) обычно не указывается, кому конкретно предназначается приводимая в той 

или иной таблице экономико-аналитическая информация и для каких целей. А между тем, 

как свидетельствует практический опыт, характер результатной экономико-аналитической 

информации в каждом отдельном случае должен определяться потребностями конкретных 

пользователей, так как одна и та же информация при представлении еѐ пользователям, 

находящимся на различных уровнях управления, в одном случае оказывается достаточной, в 

другом – избыточной, а в третьем – недостаточной. 

Например, экономико-аналитическая информация о степени выполнения плана по 

объѐму производства и отклонения от плана за день, даваемая по группам продукции 

(машиностроение, экспортные поставки, товары народного потребления и др.), а внутри этих 

групп – в разрезе отдельных заказов, как свидетельствует опыт, представляется вполне 

достаточной для руководства планово-производственного отдела промышленного 

предприятия. Но в то же время она явно избыточна для директора предприятия, которому 

нет необходимости иметь ежедневные сведения о выполнении плана по каждому отдельному 

заказу. Для уровня же руководства цехов представляемая в таком виде информация будет 

недостаточной, так как здесь нужны более подробные данные, и в частности информация, 

характеризующая выполнение плана по конструктивным частям и отдельным 

технологическим этапам изготовления заказов. Приведенный пример достаточно наглядно 

показывает зависимость результатной экономико-аналитической информации от 

потребностей пользователей, которые, в конечном счѐте, и определяют количество 

информации в любой таблице, еѐ характер, степень агрегации и детализации др. 

Ещѐ один недостаток представления результатной информации в действующей 

традиционной методике комплексного экономического анализа заключается в том, что 

структура и содержание приводимых аналитических таблиц в основном определяются 

методологией расчѐта тех или иных показателей, их взаимосвязью, что порождает 

необходимость отражения в таблицах не только конечных экономико-аналитических, но 

также плановых, учѐтных и прочих исходных показателей и критериев оптимальности 

(качества). Более того, иногда в таблицах приводится даже порядок расчѐта результатных 

показателей и критериев оптимальности (качества). Всѐ это, повышая общую 

информационную насыщенность таблиц, тем не менее, не приводит к увеличению их 

экономико-аналитической ценности. Приведѐм некоторые примеры. Так, в одной из научных 

работ при рассмотрении вопросов экономического анализа труда и заработной платы на 

промышленном предприятии для анализа изменения по сравнению с планом структуры 

фонда заработной платы рабочих предложена таблица, в которой имеет место объединение 

исходной и результатной информации: только 50 % всех приведѐнных в ней показателей и 

критериев оптимальности (качества) являются аналитическими, а остальные – плановые и 

учѐтные. Встречаются в существующей методике комплексного экономического анализа и 

случаи использования экономико-аналитических таблиц для демонстрации порядка расчѐтов 

тех или иных показателей и критериев оптимальности (качества). Приведение в таблицах 

расчѐтов влияния отдельных факторов на результатные показатели и критерии 

оптимальности (качества), как свидетельствует опыт, не повышает их информационной 

ценности для пользователей, а только делает таблицы более громоздкими и затрудняет в них 

восприятие именно экономико-аналитических показателей и критериев оптимальности 

(качества) и многое др. 
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Иногда можно встретить в существующей методике анализа случаи, когда отдельные 

авторы при исследовании определѐнных сторон деятельности промышленных предприятий 

или их внутренних структурных подразделений ограничиваются отражением в таблицах 

только плановой и учѐтной информации. Вполне очевидно, что представленная в таких 

таблицах информация оказывается не доведѐнной до экономико-аналитического состояния, 

позволяющего пользователям быстро сделать объективную оценку сложившейся ситуации. 

Для этого на основе данной информации пользователям потребуется дополнительно 

выполнить целый ряд вычислительных и логических операций по определению экономико-

аналитических показателей. 

Перечисленные выше недостатки представления результатов комплексного 

экономического анализа в существующих инструктивно-методических материалах снижают 

ценность экономико-аналитической информации, затрудняют еѐ восприятие, увеличивают 

трудоѐмкость выполняемых расчѐтов. Поэтому в условиях функционально развитых систем 

управления специального назначения промышленными предприятиями и научно-

производственными объединениями эти недостатки не должны быть допущены. Методика 

аналитической обработки технико-экономической информации должна представлять 

результаты аналитических расчѐтов в форме таких таблиц, которые могли бы быть приняты 

за основу создания конкретных машинограмм выходной аналитической информации. Для 

этого, прежде всего, необходимо, чтобы приводимые в методике экономико-аналитические 

таблицы удовлетворяли следующим требованиям: были ориентированы на конкретных 

пользователей информации; не содержали избыточной информации; учитывали особенности 

машинной электронной цифровой выдачи информации, многое др. 

В условиях формирования и внедрения функции комплексного экономического 

анализа на первый план выдвигается требование ориентации выходных экономико-

аналитических данных на конкретных пользователей информации. Реализация этого 

требования означает, что в методике в каждом отдельном случае должно указываться, кому, 

с какой целью и в какие сроки должна представляться та или иная результатная информация. 

В зависимости от особенностей запросов различных пользователей в методике следует 

давать и различные варианты построения экономико-аналитических таблиц с точки зрения 

содержания и комбинации показателей и критериев оптимальности и др. 

Выполнение второго требования – устранение избыточности информации в 

экономико-аналитических таблицах – достигается путѐм исключения из них ненужной 

плановой, учѐтной и прочей информации, а также порядка расчѐтов аналитических 

показателей и критериев оптимальности. Это, с одной стороны, облегчит пользователям 

восприятие именно результатов анализа, а с другой – сократит затраты машинного времени 

на выдачу выходной информации и др. 

Выполнение в методике комплексного экономического анализа третьего требования – 

учѐта фактора влияния машинной электронной цифровой выдачи выходной экономико-

аналитической информации – диктуется тем, что на структуру экономико-аналитических 

таблиц (количество граф по горизонтали, а внутри них – символов и количество строк по 

вертикали), как показывает современная практика, накладывают ограничения отдельные 

элементы технического комплекса (в частности, технические параметры средств вывода 

информации на печать, средства отображения информации и многое другое). 
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АУДИТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

С развитием рыночных отношений также активно развивается конкуренция, что 

сказывается на деятельности организации,  и ее положении в конкурентной борьбе. 

Поскольку основной целью всех коммерческих организаций является получение 

максимально возможной прибыли и увеличение стоимости своих активов, имущества, ей 

необходимо наиболее эффективно осуществлять свою хозяйственную деятельность и 

рационально использовать имеющиеся ресурсы и факторы производства, тем самым, 

повышать рентабельность деятельности. Одним из основополагающих инструментов на пути 

достижения этой цели является грамотно сформированная учетная политика организации. 

Под учетной политикой  организации понимается принятая ею  совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета, первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Таким образом, 

правильно выбранные способы и методы учетной политики организации способны оказать 

влияние на экономическую эффективность организации, ее состояние, положение на рынке, 

показатели прибыли, себестоимость продукции, работ, услуг, а также суммы уплачиваемого 

налога.  

Зачастую значимость учетной политики не берется во внимание, а составляется она, 

по причине ее обязательности, которая предусмотрена в Федеральном законе «О 

бухгалтерском учете» ФЗ №-402 от 06.12.2011г. и раскрывается в ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации». В соответствии с вышеназванными нормативными и 

законодательными документами, все организации, являющиеся юридическими лицами по 

законодательству РФ, должны раскрывать учетную политику, за исключением кредитных 

организаций и государственных муниципальных учреждений.  

Организации, в соответствии с законодательством, самостоятельно формируют свою 

учетную политику, то есть выбирают из всей совокупности законно установленных методов 

и способов ведения бухгалтерского учета, первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности те методы 

и способы, которые в большей степени эффективно влияют на финансовый результат 

деятельности, ценовую и налоговую политику. Принимаемые методы и способы во многом 

зависят от таких факторов как: нормативно-законодательные документы, организационно-

правовая форма, структура организации, отраслевая принадлежность, цели и задачи 

руководства, масштабы деятельности, уровень квалификации работников бухгалтерии.  

Учетная политика имеет очень важное значение, как для самой организации, так и для 

внешних пользователей. С одной стороны, это документ для внутрифирменного 

использования, методическое руководство для всех сотрудников бухгалтерии. В то же время 

часть учетной политики представляется в налоговые органы в составе пояснительной 
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записки при сдаче годовой бухгалтерской отчетности. Четко и грамотно составленная 

учетная политика показывает высокую бухгалтерскую квалификацию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно составленная учетная политика 

организации имеет большое значение, так как в значительной мере влияет на достоверность 

финансовой отчетности, как для самой организации, так и для внешних пользователей. 

Учетная политика организации является неотъемлемым объектом при проведении 

аудиторской проверки.  Целью аудита учетной политики – убедиться в достоверности 

формирования учетной политики, ее соответствия нормам действующего законодательства и 

правильности отражения в финансовой отчетности.  В ходе проведения  аудиторской 

проверки  аудитору необходимо убедится в наличии распорядительных документов по 

учетной политике, проверяемого экономического объекта, а также в последовательности ее 

применения, непрерывности деятельности организации, имущественной обособленности, 

временной определенности фактов хозяйственной жизни. Аудитор должен оценить 

используемые способы ведения бухгалтерского учета с точки зрения рациональности и 

экономичности построенного на их основе учетного процесса, влияния, на формирование 

полной и достоверной картины имущественного и финансового положения организации 

Основными документами для ознакомления  с содержанием учетной политики 

являются:  

1. Приказ об учетной политике 

2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

3. Перечень утвержденных форм первичных документов 

4. Правила документооборота 

5.  Способы оценки активов и обязательств 

6. Пояснительная записка 

 Работу при проведении аудита учетной политики можно разделить на три 

последовательных этапа: ознакомительный, основной и заключительный. 

Аудитор должен проверить, соблюдается ли установленный в ПБУ 1/2008 порядок 

принятия учетной политики. 

Планирование аудиторской проверки включает знакомство с деятельностью 

аудируемого лица, расчета уровня существенности, оценки аудиторских рисков, оценки 

средств внутреннего контроля и составления плана и программы предстоящей аудиторской 

проверки. 

На данном этапе производится проверка правильности формирования учетной 

политики, а также иные аудиторские процедуры, предусмотренные программой аудита. Для 

каждой аудиторской процедуры разрабатывается свой рабочий документ. Аудиторские 

процедуры состоят из тестирования средств внутреннего контроля и аудиторских процедур 

по существу. Тестирование помогает аудитору выявить, какие из аспектов учетной политики 

отражены не в полной мере. 

Для оценки полноты и правильности положений учетной политики аудитор должен 

убедиться, что в распорядительных документах по учетной политике содержится 

информация, обосновывающая выбор организацией способов ведения бухгалтерского учета. 

Если организация самостоятельно разрабатывает те или иные способы бухгалтерского 

учета, то аудитор должен проверить, соответствуют ли они допущениям и требованиям, 

установленным нормативными документами по бухгалтерскому учету. 

Мнение аудитора о достоверности отражения учетной политики служит основой 

выводов и действий контрагентов организации. Пользователь бухгалтерской отчетности 

должен быть уверен в надежности не только числовых данных, но и пояснений к ним, т. е. 

информации, раскрывающей учетную политику, на основе которой сформирована 

отчетность. 

Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, 

должно распространяться в равной степени и на информацию об учетной политике. При 
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выявлении несоответствия пояснений к бухгалтерской отчетности делаются особые оговорки 

в итоговой части аудиторского заключения. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ГОСПОДАРЮЮЧИМ СУБ’ЄКТОМ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Своєчасність інформації, її якість та прогнози використання у майбутньому, значною 

мірою впливає на прийняття правильних управлінських рішень, що надає змогу аналізувати 

альтернативні аспекти та сприяти можливості мінімізації витрат та максимізації прибутку в 

управлінні підприємницькою діяльністю підприємств. 

Досягнення цілей прогресивного розвитку підприємств в умовах трансформації 

ринкових відносин у  глобалізованому  економічному просторі за концепцією стратегічного 

управління проектується на вивчення інформаційних ресурсів,які повною мірою, змістовно 

та якісно оцінюють як стан економічної системи, так і перспективи її еволюції та необхідних 

змін. Сучасний стратегічний облік спирається на інформаційну базу як існованого змістового 

наповнення та належної оперативності із можливостями оброблення інформації за 

найновішими інформаційними технологіями. 

Ці важливі завдання може вирішити тільки гнучка, оперативна облікова система 

стратегічного управлінського обліку. Умови господарювання сьогодення передбачають 

розподіл управлінського обліку на традиційний управлінський та вкрай необхідний 

стратегічний управлінський облік, кожен з яких використовує специфічну обліково-

економічну базу та має особливі аспекти прийняття ефективних управлінських рішень. 

Загострення конкуренції, нові інформаційні технології, досягнення науки і техніки 

упродовж останніх двадцяти – двадцяти п'яти років істотно змінили характер сучасного 

бізнесу. Ці зміни торкнулися також науки управління, яка суттєво еволюціонувала останніми 

роками. В інформаційному забезпеченні стратегічного обліку істотно зросла роль і 

можливості бухгалтерського обліку, який змінив не лише форму, а і передбачає новий зміст 

облікових операцій. Водночас багато впливових вчених і практиків серйозно критикували 

бухгалтерський облік, який помітно відставав від потреб менеджменту і не міг надавати 

інформацію, потрібну для управління. 

За допомогою стратегічного управлінського обліку керівництво підприємств може 

позбутися традиційного дисбалансу між фінансовою та нефінансовою складовими 

інформаційного забезпечення управління бізнесом. На жаль, і науковці, і практики поки що 

не до кінця усвідомлюють важливість стратегічного управлінського обліку та його 

можливості. На Заході, щоправда, ситуація протилежна. Звернемося для прикладу до 

дослідження Хоукса, Фаулера і Тана, що стосується проблематики викладання 

управлінського обліку. В ньому брали участь представники 300 компаній та провідні 

викладачі (професори, лектори) 23 ВНЗ уні-верситетського та політехнічного типу [6].Серед 

питань в анкети було питання щодоважливості володіння ключовими інструментами та 
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методами управлінського обліку. Респондентам запропонувалось проранжувати за 

важливістю  низку інструментів та проблемних тем управлінського обліку, які сьогодні 

вважаються найактуальнішими. 

Стратегічний  управлінський облік фахівці-практики поставили на шосте місце, а 

вчені – на восьме. Крім того, окремі позиції у рейтингу зайняли важливі інструменти 

управлінського обліку, які більшість авторів зараховують до сфери стратегічного 

управлінського обліку – калькулювання за видами діяльності та оцінювання ефективності. 

Крім того, показовою є значна розбіжність у думках практиків та викладачів. Наприклад,  

управління грошовими потоками практики поставили на перше місце, а у викладачів воно 

посідає лише дев'ятнадцяту сходинку. Те саме стосується поведінкових аспектів роботи 

бухгалтера-аналітика. Для викладачів ця тема має найвищий пріоритет, а для спеціалістів-

практиків вона не є важливою у навчанні – практики вважають, що поведінкові навички 

найкраще набувати не в аудиторіях, а безпосередньо на робочому місці. Такі дослідження 

свідчать про те, що західна система підготовки фахівців з бухгалтерського  обліку не тільки 

передбачає навчання методології стратегічного управлінського обліку, але й приділяє йому 

велику увагу. 

Упродовж останніх років у академічних працях з менеджменту та управлінського 

обліку, опублікованих на Заході, доволі часто критикували фінансові показники обліку і 

звітності як основудля прийняття управлінських рішень. Ці ретроспективні показники 

орієнтовані на відображення ситуації, що відзначались у минулому, а з погляду 

стратегічного управління найважливіше – це майбутнє. Цю думку у різний час висловлювали 

К. Мерчант, Б. С.Чакраварті, Дж. Деарден, Р. С. Каплан і Д. П. Нортон. Вивчення наукової 

літератури показало, що останнім часом спостерігається нібито подвійний розвиток систем 

вимірювання результативності бізнесу. 

По-перше, використання нефінансових показників, поєднаних з традиційними 

фінансовими, поступово стає загальною практикою. Хоча застосування нефінансових 

індикаторів не можна назвати новою ідеєю, але загальну теорію збалансованого управління 

на основі фінансових і нефінансових індикаторів розроблено лише на початку 1990-хроків. 

По-друге, взаємозв‘язок між стратегічним процесом та вимірюванням результативності 

визначається на кожному рівні управління підприємством. Для прикладу розглядається одна 

з ранніх концепцій – піраміда результативності Мак–Нейра(1990 р.), ідея якої полягала у 

розгортанні стратегії через фінансові та нефінансові показники від найвищого до 

найнижчого рівня організаційної структури компанії.  

Система стратегічного управлінського обліку повинна органічно доповнювати 

систему фінансового та управлінського обліку, ліквідуючи ―прогалини‖ у формуванні 

стратегічної інформації. Для забезпечення системності та регулярності формування цієї 

інформації в компанії доцільно створити і впровадити відповідну структуру. Прикладами 

структур, на основі яких можна побудувати систему стратегічного управлінського обліку, є 

піраміда результативності (Performance Pyramid) та збалансована система показників 

(Balanced Scorecard). 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Финансовый результат - конечный результат деятельности коммерческой 

организации, определяемый как разность между доходами и расходами. Финансовый 

результат может быть отрицательный или положительный. 

Прибыль как положительный конечный финансовый результат хозяйственной 

деятельности организации представляет собой реализованную часть чистого дохода, 

созданного прибавочным путем. [1, 3] 

Заинтересованными в положительном финансовом результате коммерческой 

организации лицами являются как организация, так и государство. Организация может 

использовать полученную прибыль не только как источник производственного развития, но 

и как источник социального развития организации. 

Цель анализа финансовых результатов – повышение эффективности управления 

финансовыми результатами хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные источники информации для анализа финансовых результатов: 

Отчет о финансовых результатах; Отчет о движении денежных средств; данные 

аналитического бухгалтерского учета по счетам результатов; соответствующие таблицы 

бизнес-плана предприятия. 

Анализ финансовых результатов по данным отчета о финансовых результатах 

проводится согласно принципу дедукции и позволяет исследовать их формирование. [2] 

В экономической литературе существует следующая иерархия факторов, влияющих 

на чистую прибыль: 

1.Факторы первого порядка – непосредственно влияющие на результат факторы 

(количество реализованной продукции, товаров, работ и услуг и их цена); 

2.Факторы второго порядка – причины, влияющие на факторы первого порядка 

(например, выпуск продукции по филиалам предприятия, выпуск продукции по каждому 

виду продукции, коммерческие и управленческие расходы); 

3.Факторы третьего порядка – оказывают влияние на факторы второго порядка 

(например, производительность цехов, подразделений предприятия, транспортные расходы и 

другое). 

Факторы второго и первого порядка, влияющие на конечный финансовый результат – 

чистую прибыль, являются внутренними факторами, которые непосредственно зависят от 

деятельности организации. [3, 26] 

http://xreferat.ru/
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Объем реализации продукции может оказывать положительное и отрицательное 

влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к 

увеличению прибыли, но если продукция убыточна, то при увеличении объема реализации 

данной продукции уменьшается прибыль. 

Последовательность образования финансового результата представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Порядок формирования финансового результата 

Помимо количественных значений, прибыль характеризуется качеством, которое 

определяется особенностями факторов, источниками ее получения. Так, факторами качества 

прибыли от продаж являются выручка от продаж и себестоимость проданной продукции. [4, 

15] 

То есть, качество прибыли – обобщающая характеристика структуры источников 

формирования прибыли. Если объем выпуска продукции (товаров, работ, услуг) 

увеличивается, а уровень операционных затрат снижается, то можно сказать, что полученная 

в результате реализации продукции (товаров, работ, услуг) прибыль характеризуется 

высоким качеством. Если увеличение выручки сопровождается ростом цен, то полученная 

прибыль будет характеризоваться низким качеством. 

Для повышения качества прибыли на предприятии используются внутренние резервы 

снижения себестоимости. 

Влияние изменения себестоимости на изменение прибыли определяется с помощью 

факторного анализа по формуле: [4, 15] 

 
(

1) 

где   – прибыль в отчетном и базисном периоде; 

 – объем продаж (шт., т, м) в отчетном и базисном периодах; 

 – себестоимость 1 руб. продукции в отчетном и базисном периодах. 

На качество прибыли, кроме себестоимости, оказывают влияние также: 
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процентная ставка по кредиту; состояние расчетов с кредиторами; уровень 

рентабельности продаж; коэффициент достаточности прибыли (определяется по 

среднеотраслевому уровню рентабельности); структура рентабельности по видам продукции. 

Роль прибыли в финансово-хозяйственной жизни организации существенна и может 

быть определена следующими функциями: оценочное значение деятельности организации, в 

том числе для потенциальных инвесторов и кредиторов; данные за прошлые отчетные 

периоды как аналитическая база для планирования и прогнозирования деятельности 

организации; налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль.  

Проведение факторного анализа финансовых результатов способствует: 1) выявлению 

факторов положительного и негативного воздействия; 2) определению внутренних и 

внешних по отношению к предприятию факторов; 3) определению нескольких направлений 

повышения эффективности управления фирмой на основе рейтинга значений факторного 

влияния от максимального до минимального.  

         Далее можно предложить альтернативные пути дальнейшего повышения 

эффективности деятельности фирмы. Например, с уменьшением продаж в компании 

снижаются коммерческие расходы, но в составе последних имеются расходы на рекламу, 

которые могут не снижаться, а расти. Рекламная компания способствует росту объемов 

реализации и нейтрализует отрицательное воздействие фактора себестоимости.     
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ОЦІНКА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Розвиток підприємств і їх розширене відтворення потребують додаткових ресурсів і 

накопичення власного капіталу. Рівень власного капіталу підприємств України має динаміку 

до зростання (рис. 1) 

Навіть не зважаючи на кризові явища 2008-2009 років власний капітал продовжував 

зростати. Треба сказати, що в після кризовий період темпи нарощення власного капіталу так 

і не відновилися. Проте частка власного капіталу у загальних пасивах підприємств навпаки 

скорочується, що зумовлено використанням залучених ресурсів у діяльності вітчизняних 

підприємств. З однієї сторони, зростання долі залученого капіталу збільшує фінансовий 

ризик, однак з іншої – дає можливості для нарощення рентабельності власного капіталу. 

Аналіз структури власного капіталу промислових підприємств України показав, що 

додатковий капітал займає в ньому найбільшу частку (Таблиця 1) 

 

http://www.1-fin.ru/?id=488
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Рис.1 Динаміка власного капіталу підприємств України 

Таблиця 1 – Структура власного капіталу промислових підприємств України [3] 

Показники 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

рівень, 

млн.грн. 

частка,

% 

рівень, 

млн.грн. 

частка,

% 

рівень, 

млн.грн. 

частка,

% 

рівень, 

млн.грн. 

частка,

% 

статутний капітал 158439,2 40 169500,1 41 176457,7 42 194342 42 

додатковий капітал 171281,6 43 200334,1 49 221819,1 52 233039,7 50 

резервний капітал 19102,3 5 16453,6 4 16057,2 4 16541,9 4 

нерозподілений 

прибуток 
49129,5 12 24514,1 6 10211,4 2 20447,3 4 

Разом 397952,6 100 410801,9 100 424545,4 100 464370,9 100 

Крім того, чіткої тенденції до скорочення цієї частки не спостерігається. Також у 

структурі власного капіталу у після кризовий період спостерігається скорочення ролі 

прибутку у фінансуванні підприємств, оскільки його частка мізерна.  

 

 
Рисунок 2 – Співвідношення резервного та статутного капіталу промислових 

підприємств України [3] 

Резервний капітал, який покликаний виконувати захисну функцію також займає не 

значну частку у власному капіталі, при цьому його рівень затверджений законодавчо на як 

25% від статутного капіталу товариства. Фактично ж рівень резервного капіталу складав не 

більше 11 % від статутного капіталу і в останні роки показник співвідношення скорочується 

(рис.2). 

Отже, така структура власного капіталу суттєво утруднює застосування методик 

оцінки вартості як власного капіталу, так і середньозваженої вартості капіталу загалом, не 

дає можливості визначити дійсний стан покриття активів та залученого капіталу, викривляє 

показники фінансової стійкості підприємства та іншу інформацію для потенційних 

інвесторів та кредиторів. Тому стає потреба коригування складових власного капіталу з 

метою приведення у відповідність всіх аналітичних показників.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: 

ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС - СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Управления персоналом на предприятии всегда являлось важной и неотъемлемой 

частью организационной стратегии в целом. Значение элементов кадрового управления 

нельзя недооценивать. Успех деятельности организации во многом зависит от 

производительности труда работников, их мотивации и творческого потенциала компании. 

Кроме того, именно способности работников и их потенциал являются главными 

конкурентными  преимуществами фирмы.  

Оптимизация использования трудовых ресурсов компании должна быть ключевым 

аспектом преобразований и совершенствования. Процессы комплектования, развития, 

использования и обучения кадров всегда требуют особого внимания со стороны руководства 

предприятия. Эти процессы прямым образом связаны с общей стратегией организации, ее 

целями и миссией. Эффективное управление представляет собой взаимосвязь ее стратегии и 

менеджмента. В свою очередь, менеджмент выступает как связующее звено всех сфер 

деятельности компании. Для наибольшей результативности деятельности предприятия 

необходимо построение четкой системы взаимосвязи стратегии организации и ее кадровой 

политики. Такая связь необходима для максимизации прибыли компании в конкретных 

условиях рынка. 

Среди задач стратегического управления организацией можно выделить 

совершенствование системы оплаты труда персонала, с целью его эффективного  

привлечения и удержания; разработка и внедрение результативных программ обучения и 

развития для формирования конкурентоспособного трудового потенциала фирмы, а также 

определение потребности организации в кадрах на долгосрочную перспективу. 

Использование в организации стратегического управления персоналом дает ей 

огромное преимущество, так как позволяет эффективно распределить ресурсы предприятия в 

отношении работников. Важно отметить, что объектами стратегического управления 

персоналом являются  не только сотрудники организации, но и условия труда. При 

осуществлении определенной стратегии организации изменениям должны подвергаться не 

только люди, но и условия их работы. 

Основными типами стратегии организации являются предпринимательская стратегия, 

стратегия  динамического роста, стратегия  прибыльности, стратегия круговорота 

(циклическая) и, конечно, ликвидационная стратегия. Стратегия управления персоналом, как 

правило, является результатом осуществления основной бизнес - стратегии. То есть в 

зависимости от изменения деловой стратегии организации, меняется и стратегия 

организации в отношения персонала. Например, если предприятие намерено осуществлять 

ликвидационную стратегию, то соответствующая политика в области управления 

персоналом будет направлена на сокращение персонала, так как руководство в перспективе 

ожидает падение прибыли. Исходя из ориентированности на сокращение штата, набор 

кадров маловероятен; оплата осуществляется только за результаты труда, без каких либо 
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стимулов; строгая оценка деятельности персонала; развитие и обучение сотрудников 

практически не предусмотрено, за исключением случаев необходимости; возможность 

продвижения по службе имеют только работники, владеющие требуемые для этого 

навыками. 

 Если же предприятие осуществляет стратегию динамического роста, то действия в 

отношении персонала будет носить кардинально другой характер. В такой ситуации 

стратегия управления персоналом будет направлена на создание тесного сотрудничества 

между работниками и на совершенствование их профессиональных умений и навыков. 

Кроме того, комплектование персонала будет носить основательный характер; 

вознаграждение -  справедливое; оценка производится по заранее установленным критериям; 

развитие и обучение личности будет направлено на совершенствование знаний в рамках 

специализации; служебное продвижение станет осуществляться в различных направлениях.  

Также интересны изменения кадровой стратегии при осуществлении стратегии 

прибыльности. В этом случае, подбор персонала осуществляется в чрезвычайно жестких 

рамках, строго по определенным критериям; вознаграждение основано на заслугах и 

прослеживается зависимость заработка от должностной иерархии; оценка ориентирована на 

результат; развитие и обучение личности происходит в рамках поставленных целей. 

Следовательно, стратегия управления персонала реализуется через применение 

различных методов использования кадров в зависимости от положения организации на 

рынке. Создание кадровой стратегии может осуществляться несколькими методами: снизу - 

вверх или сверху - вниз. Первый метод подразумевает сбор целей отдельных подразделений 

в общую цель организации. Второй же наоборот предполагает, что из общей цели 

предприятия следует выводить цели каждого отдела или подразделения. В обоих случаях 

руководству организации необходимо знать, какие показатели будут отражать степень 

достижения целей предприятия. Для этого существует множество способов 

совершенствования управленческих технологий. Одним из них являются ключевые 

показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators,  KPI) которые, в свою очередь, 

представляют собой систему оценки, которая помогает организации определить степень 

достижения тех или иных стратегических целей. Использование данных показателей 

предоставляет предприятию возможность оценить свое нынешнее состояние и помочь в 

оценке степени реализации стратегии на данный момент. 

Таким образом, любой организации необходимо установление связи между бизнес – 

стратегией и стратегией управления персоналом, так как это позволяет увеличить степень 

достижения целей организации, в зависимости от ее текущей политики. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  

Переход производителей товаров и услуг к деятельности на основе методов, функций, 

принципов, методологических подходов, используемых в маркетинге, явился истинным 

переворотом в организации, управлении и контроле процесса деятельности фирмы. 
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Растянувшийся почти на столетие процесс признания маркетинга в производственно–

сбытовой деятельности хозяйственных единиц обусловил реальные сдвиги в организации и 

реализации управленческого процесса на предприятии, которое ориентируется на рынок и 

потребителя [1, с. 40]. 

Управление экономикой и финансами предприятия невозможно без хорошо 

работающих маркетинговых служб. Необходимо всегда держать руку на пульсе рынка. Надо 

всегда знать какие соотношения цены, качества, сервиса и объема продаж существуют на 

рынке, каковы его тенденции и объемы, что предпринимают конкуренты, в чем они сильнее 

или слабее. Перед тем, как тратить немалые деньги на рекламу, неплохо бы понять, а будет 

ли эффект от нее. Если предприятие собирается расширяться в регионы, то необходимо 

всегда знать положение в каждом из них.  

Но помимо внешней информации необходимо иметь и сведения о ситуации на 

предприятии. Как тратятся деньги на производственный и коммерческий цикл? Какое из 

подразделений наиболее рентабельно? У какого вида продукции наибольшая 

рентабельность, самый маленький срок оборачиваемости? Как построить систему 

управления и оплаты по результатам? Эти и многие другие вопросы решаются планово–

экономическими или финансовыми подразделениями. Данная информация является основой 

для управления издержками и себестоимостью. На основании ее служба маркетинга может 

разработать гибкую систему оптовых скидок и политику ценообразования.  

Основная цель службы маркетинга на предприятии заключается в налаживании 

системы обработки и подачи необходимой для обеспечения конкурентоспособности 

информации о рынке в подразделения фирмы. А также в организации регулярного обмена 

информацией между подразделениями. Главным назначением маркетинга является 

обеспечение процесса управления ассортиментом. На задачу управления ассортиментом 

работают все функции службы маркетинга, как внешнего, так и внутреннего. Если внешний 

маркетинг поставляет информацию из внешней среды предприятия, то внутренний 

маркетинг исследует свою фирму изнутри. Причем эти исследования начинаются от 

выявления узких мест и потенциальных возможностей отдельных подразделений 

предприятия и заканчиваются созданием механизма управления затратами фирмы 

(управленческий учет). В этой связи достаточно сложно четко разделить функции 

внутреннего экономического маркетинга и управленческого учета [2]. 

Анализ организационных структур предприятий и подразделений, выполняющих 

маркетинговые функции, позволил выделить четыре типовые организационные структуры 

маркетинговой деятельности. Для этого была осуществлена кластеризация обследованных 

предприятий. Сама процедура осуществлена в четыре шага. В итоге получилось 4 кластера 

предприятий:  

– предприятия, на которых маркетинговая деятельность сводилась преимущественно 

к операционному маркетингу (кластер и соответствующий тип организационной структуры 

условно назван «Сбыт»); 

– предприятия, на которых выполняются функции как операционного, так и 

тактического уровня, маркетинговая деятельность осуществлялась под началом нескольких 

заместителей директора, не имеющих статус первого заместителя, и подразделения, 

выполняющие маркетинговые функции, несгруппированы (условное название – 

«Рассогласованный маркетинг»); 

– предприятия, на которых выполняются функции как операционного, так и 

тактического уровня, маркетинговая деятельность осуществляется под началом одного 

заместителя директора, не имеющего статус первого заместителя предприятия, при этом 

подразделения, выполняющие маркетинговые функции, сгруппированы (условное название –

 «Скоординированный маркетинг»);  

– предприятия, на которых выполняются функции как операционного и тактического 

уровня, так и частично стратегического, кроме того, маркетинговая деятельность находится в 
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компетенции директора предприятия или его первого заместителя (условное название – 

«Ведущая функция») [3]. 
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Изучение потребителей – один из наиболее востребованных видов исследований, ведь 

именно потребители, покупая товары компании, приносят ей прибыль. Неудивительно, что 

клиент, потребитель находится в центре внимания любой успешной компании, независимо 

от еѐ размера. Изучая своих клиентов, их желания, предпочтения, компания может 

предложить им именно то, в чем они нуждаются. При этом компания сможет удовлетворить 

потребности своих клиентов, потребителей лучше, чем конкуренты [1].  

Изучение мнения потребителей позволяет управлять количеством повторных 

обращений и покупок, влиять на увеличение доли лояльных клиентов, а также для: 

‒  составления развернутого портрета потребителя;  

‒  выявления предпочтений потребителей, их отношения к определенным 

продуктам/маркам;  

‒  сегментирования рынка, изучения рынка, выделения и описания наиболее 

привлекательных сегментов потребителей; 

‒  анализа моделей покупательского поведения и изучения процесса и мотивов принятия 

решения о покупке;  

‒  анализа ценовых ожиданий потребителей и определения ценовых диапазонов, 

приемлемых для покупателя, клиента [1]. 

Адекватное понимание запросов и предпочтений потребителей позволяет компании: 

‒  выявить продукты, пользующиеся наибольшим спросом; 

‒  выяснить, чем руководствуется потребитель, принимая решение о покупке, и 

какие при этом он использует источники информации; 

‒  установить, кто и каким образом оказывает влияние на выработку и принятие 

решения о покупке; 

‒  выработать соответствующую стратегию маркетинга и оптимизировать 

конкретные элементы наиболее эффективного его комплекса; 

‒  создать систему обратной связи с потребителями; 

‒  наладить эффективные и долгосрочные взаимоотношения с потребителями. 

Представление потребителям свободы выбора и реальной выгоды. Продукты могут 

приниматься или отвергаться потребителем в той мере, в какой они соответствуют его 

запросам. Понимание этого и постоянное приспособление предложения к запросам 

http://www.md-marketing.ru/articles/html/article10141.html
http://mavriz.ru/articles/2006/4/4287.html
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потребителя обеспечивает эффективность практической реализации концепции маркетинга 

[3]. 

 К основным методам исследований потребителей относят следующие: 

1. Наблюдение за поведением потребителей. Этот метод получения информации 

относительно потребителей предусматривает нахождения исследователя в их среде, 

наблюдение за тем, как принимаются потребительские решения, оценки при этом 

высказываются. 

2. Проведение фокус–группы. Фокус–группа – это группа потребителей данного 

товара. С ней работает специалист–маркетолог, который путем проведения беседы с членами 

группы пытается выяснить их мнение о товарах – функциональные качества, их 

приоритетность, дизайн, способы и условия реализации, о том, как проводятся сравнения 

потребителями конкурирующих товаров.  

3. Сбор данных о потребителях в «кабинетных» и «полевых условиях». В первом 

случае используются вторичные данные – внутреннего и внешнего происхождения. На их 

основе при проведении аналитической работы может быть создана и новая ценовая 

маркетинговая информация, могут появиться новые гипотезы относительно поведения 

потребителей. Относительно «полевых» исследований, то они предполагают получение 

новой (первичной) информации путем непосредственных контактов с потребителями. 

4. Проведение эксперимента. Эксперимент является активной формой исследования – 

его проведения предполагает определенное влияние на объект исследования. То есть 

задается определенный импульс, а затем оценивается то, как на него реагирует потребитель.  

5. Опросы потребителей. Прежде всего различные анкеты, которые становятся 

источником информации о потребителях после полученных ответов на поставленные 

вопросы. Вопросы анкеты могут быть закрытыми или открытыми. Встречаются также и 

полузакрытые вопросы, где в перечень закрытых вопросов прилагается вариант свободного 

ответа [2]. 

Поведение потребителей поддается воздействию. Маркетинг может оказывать 

достаточно сильное влияние на мотивацию и поведение потребителей. Это достигается при 

условии, что предлагаемый продукт действительно является средством удовлетворения 

потребностей. Однако речь не должна идти о каком–либо манипулировании поведением 

потребителей [3].  
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ПОВЕДЕНИИ 

 

Существует огромное количество факторов, от которых зависит успех на рынке. 

Одним из их является изучение потребительского поведения, а именно его эмоций, т.к. они 

влияют на результат покупки и использование этих знаний в таких областях деятельности 
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компании, как позиционирование продуктов и услуг, сегментирование потребителей, 

ценообразование, продвижение, стимулирование сбыта и т.д. Если иметь представление о 

том, как происходит выбор и покупка товаров и услуг в сознании потребителя, можно 

значительно увеличить объем продаж и количество лояльных потребителей. 

Поведение потребителей — понятие широкое и включает в себя не только процесс 

покупки продукта (услуги, работы), но и также поведение потребителей до покупки и после 

ее осуществления [4]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время вопрос 

изучения рынка и исследования поведения потребителей стоит очень остро. 

Особенно актуальным является изучение потребителя товаров, реализуемых в 

торговых комплексах. Такое поведение может быть обусловлено различными факторами и 

ценностями самого потребителя. Одна из них — эмоциональная. 

Эмоциональная ценность - полезность товара, обусловленная его способностью 

возбуждать чувства или аффективные реакции потребителя. Товары приобретают 

эмоциональную ценность, если ассоциируются с особыми чувствами, оказывают содействие 

выражению или изменению чувств. 

 При покупке товара маркетологи смотрят на реакцию потребителей, изучают, каким 

образом потребитель будет делать покупку. Анализируя поведение потребителей после 

совершения ими покупки, маркетологи изучают степень удовлетворения покупкой, 

вероятность повторной покупки и другие процессы. 

Условия и факторы, влияющие на принятие решения о покупке, можно разделить на 

внешние и внутренние. В качестве внутренних факторов выступают особенности 

восприятия, способность к обучению, запоминанию, а также его эмоциональное состояние. 

Внешние факторы также многосторонни. Это и оказание воздействия со стороны 

референтных групп на потребителя, и состояние политической и экономической обстановки 

в стране на данный период. Имидж, стиль жизни и статус нередко оказывают на потребителя 

наибольшее влияние. 

Эмоции являются важнейшим мотиватором который может подвигнуть 

потенциального покупателя на определенные действия и покупку определенного товара[1, с. 

67]. 

Человек стремится удовлетворить большое количество разных потребностей, но среди 

разнообразных потребностей в первую очередь удовлетворяются те, которые вызываются 

наиболее сильными мотивами. 

Эмоциональная ценность имеет особое значение при определении политики 

продвижения товара. Чем выше ценность продукта, тем сильнее переживания в душе 

потребителя он вызывает. В отсутствии эмоций, решение о покупке не принимается. 

Вызываемые эмоции могут быть различной силы, переживания могут быть вызваны 

фактом самой покупки или использования продукта. Эмоции отражают взаимосвязь 

результата с ожиданиями и реальностью. Если покупка удовлетворяет ожиданиям 

потребителя от совершения покупки, то они вызывают положительные эмоции. Если же не 

удовлетворяет — то отрицательные. 

В анализе эмоций выделяют три характеристики: 

Первые описывают качество эмоций: их знак (положительные или отрицательные) и 

модальность (удивление, радость, негодование, печаль, тревога и т. д.).  

Вторые — описывают динамику протекания эмоций: длительность, интенсивность, 

направление и  т. д.  

Третьи — описывают внешние проявления, эмоциональную экспрессию, формы 

реакций и т. д [3].  

Таким образом, можно сказать, что эмоции играют очень важную роль в поведении 

потребителей. Необходимость учета эмоций носит универсальный характер. Безусловно, 

обширное исследование потребительских эмоций приведет к повышению качества решения 

задач маркетологов и, следовательно, эффективности бизнеса в целом. 
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Необходимо помнить, что клиент покупает эмоции. Он приобретает исполнение своих 

желаний. Поэтому необходимо уметь воздействовать на потребителя, создавая о товаре 

благоприятное впечатление. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Управление персоналом можно определить как стратегически и логически 

последовательные подходы к управлению самыми ценными активами, которые имеются у 

предприятия – его сотрудниками, которые постоянно вносят свой вклад в его развитие. 

Одной из проблем, стоящей перед организацией при комплектовании кадрами, является 

адаптация персонала. Согласно статистике, большинство сотрудников, уволившихся в 

течение первого года работы в организации, приняли такое решение  еще в первый день 

работы. Главной причиной является отсутствие программы адаптации в организации или ее 

неэффективное функционирование. Во время взаимодействий нового сотрудника с 

организацией должно происходить обоюдное приспособление с последующим полным 

вхождением и принятием работником всех профессиональных, социально-экономических и 

санитарно-гигиенических условий труда. 

Именно для эффективного вхождения новых сотрудников в организацию были 

разработаны специальные программы по адаптации новичков. Адаптация сотрудников 

является процессом, в ходе которого персонал приспосабливается  ко всем внутренним и 

внешним условиям организации. По ходу этого процесса идет приспособление, как к 

трудовому коллективу, так и к новому рабочему месту. 

 Доказано, что постепенное и эффективное  приспособление сотрудника и коллектива 

к изменяющимся условиям работы, повышает эффективность их дальнейшей работы. 

На сегодняшний день, в условиях постоянного совершенствования системы 

управления персоналом, программы адаптации персонала являются необходимым 

требованием во всех крупных компаниях. При прохождении эффективной программы 

адаптации повышается приверженность сотрудников  к организации и, как следствие, 

повышается ее привлекательность на рынке труда. Также персонал является источником 

конкурентных преимуществ, и компании выгодно вкладывать ресурсы в адаптацию и 

развитие персонала. Согласно исследованиям западных экспертов, инновации в развитии 

знаний и навыков сотрудников компании превосходят по значению инновации в области 

усовершенствования свойств продукции, и такие инвестиции считаются более надежными. 

Эффективная адаптация молодых сотрудников в рабочем коллективе на сегодняшний 

день считается стратегической задачей всех современных компаний. Но, тем не менее, 

компании сталкиваются с рядом проблем при адаптации молодых специалистов. Главной 
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проблемой является не повсеместное применение программ адаптации. В идеале программы 

адаптации должны применяться во всех организациях вне зависимости от ее размеров. Но в 

действительности, в основном крупные компании принимают активное участие в адаптации, 

а в большинстве - адаптация заканчивается при прояснении должностных обязанностей 

работника и мимолетном знакомстве с коллективом. У молодых специалистов без опыта 

работы зачастую  появляются проблемы с организационным поведением: проблемы в 

коммуникациях с коллективом, плохое представление организационной структуры, в 

особенности в крупных организациях,  боязнь обратиться к новым коллегам за информацией, 

проблемы в работе со служебной документацией.  

Для устранения подобных проблем, необходимо ознакомление нового сотрудника с 

корпоративной культурой организации, ее миссией, направлениями деятельности, истории 

создания и развития организации. Очень важным этапом является ознакомление сотрудника 

с должностной инструкцией, разъяснение всех функциональных обязанностей и 

предоставление всей необходимой документации для работы. Но важно не только 

предоставить информацию, документацию, но и подробно ознакомить с ней сотрудника, 

разъяснить непонятные моменты. Для наиболее рационального протекания процесса 

адаптации должна быть сформирована программа адаптации молодых сотрудников, где были 

бы прописаны ее сроки, форма прохождения, цели, задачи и прочая информация. 

При правильно выстроенной системе адаптации сотрудников компания решает 

несколько важных задач: 

• ускоренный  процесс вхождения нового сотрудника в рабочий процесс и достижение 

требуемой эффективности работы за минимальный срок; 

• снижается количество вероятных ошибок и производственного брака при освоении 

должностных обязанностей; 

• формирование мотивации; 

• снижение текучести кадров благодаря уменьшению количества сотрудников, не 

прошедших испытательный срок; 

• увеличение продуктивности работы подразделения организации, где проходит 

процесс адаптации. 

По результатам реализации вышеперечисленных задач предприятие способно 

существенно снизить издержки, связанные с комплектованием, обучением, замещением 

персонала. 

Важнейшую роль в эффективном процессе прохождения адаптации молодыми 

сотрудниками играет организация системы наставничества и обучения. На сегодняшний день 

на предприятиях осуществление системы наставничества определяется экономическими и 

социально-организационными преимуществами. В связи с этим наставничество является 

важной составляющей при реализации кадровой политики организации и эффективным 

инструментарием менеджера по работе с персоналом. Наставничество представляет такую 

форму обучения на рабочем месте, при которой акцентируется практическая составляющая. 

В процессе наставничества более опытные и квалифицированные сотрудники предприятия 

передают своим подопечным (обучаемым) знания и навыки, необходимые для эффективного 

выполнения профессиональных обязанностей, т.е. наставничество ориентировано на 

развитие прикладных профессиональных компетенций человека. 

В отношении молодых специалистов наставничество позволяет оптимизировать 

взаимодействия с профессиональными и социальными сферами организации. 

Необходимо осознание важности системы адаптации новых сотрудников, в 

особенности молодых специалистов,  а не игнорирование ее. Усилия, затраты, которые были 

вложены на первых этапах работы новых сотрудников очень важны для раскрытия их 

потенциала и окупятся в будущем. Благодаря эффективной системе адаптации, компания 

получает уверенных, мотивированных сотрудников, которые разделают ее ценности.  
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ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Легка промисловість є такою галуззю виробництва, яка має змогу задовольнити 

потреби населення, забезпечивши його одягом, взуттям, тканиною, білизною, тобто життєво 

необхідною продукцією виконуючи важливу соціальну функцію. Саме тому, вона має велике 

значення для населення, адже надає відчуття матеріального добробуту, задовольняючи 

потреби людей. Також легка промисловість є потенційно значущим джерелом податкових 

надходжень у бюджет, таким чином сприяючи розвитку економіки країни.  

Легка промисловість являє собою сукупність галузей, що спеціалізуються на 

виробництві товарів народного споживання. Її продукція  має вагомий внутрішній ринок, що 

за рівнем споживання випереджає ринки багатьох товарів. Особливостями виробництва 

продукції даної галузі є по-перше її залежність від попиту споживачів, їх уподобань, які весь 

час змінюються вимагаючи високої гнучкості в пристосуванні до таких змін  та по-друге 

більш високі порівняно з переробною промисловістю в цілому показники результативності 

та ефективності, нижчу затрато місткістю виробництва. . 

У структурі легкої промисловості перше місце за обсягом виробництва посідає  

текстильна галузь, друге - швейна, третє – взуттєва. 

Головні завдання легкої промисловості — формування і розміщення державних 

замовлень та державних контрактів, координування діяльності підприємств, пов'язаних із 

виконанням цих замовлень, розробка цільових програм перспективного розвитку нових видів 

сировини, збалансованого розвитку і діяльності підгалузей 

Пріоритетність галузі для національної економіки країни визначається як великою 

ємністю внутрішнього ринку товарів легкової промисловості, так і високим рівнем 

використання сировини на напівфабрикатів вітчизняного виробництва, наявністю 

висококваліфікованих кадрів у всіх регіонах країни. 

Дослідження проблем аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку підприємств 

легкої промисловості України проводилися такими вітчизняними економістами та 

науковцями, як [1]: Л.В. Дейнеко А. Мазаракі, Т. Мельник, В. Ізовіт,  О. Царенко, О. 

Паливода та ін.  

Сукупність підприємств легкої промисловості характеризується такими загальними 

ознаками [2]:  

 єдність економічного призначення продукції 

 виробництво товарів широкого вжитку для задоволення безпосередніх потреб 

населення;  

 однорідність сировини та матеріалів, що використовуються для виробництва 

товарів галузі; 

 спільність матеріально-технічної бази та технологічних процесів виробництва 

продукції широкого вжитку;  

 особливий професійний склад робочих кадрів;  
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 специфічні особливості розміщення та розвитку. 

Легка промисловість надає значну частину робочих місць, як безпосередньо у 

виготовлені продукції, так і здобутті сировини, розробці нових технологій, що покращує 

рівень життя населення. Хоча на сучасному етапі й спостерігається тенденція зменшення 

кількості працівників у цій галузі, вона все рівно залишається на вагомому місці серед 

галузей працевлаштування. У 2013 році тут було зайнято 10,6 тис. працівників, тобто кожний 

одинадцятий працівник промисловості області був задіяний у цій галузі. 

Надзвичайна непрозорість і неструктурованість вітчизняного ринку легкої 

промисловості фактично унеможливлюють застосування методу оцінки обсягу ринку (як 

споживання, так і виробництва) на основі даних офіційної статистики, в той же час аналіз 

окремих аспектів його функціонування та експертних оцінок все ж дозволяють висвітлити 

деякі проблеми. 

Аналіз імпорто-експортних операцій з продукцією галузей легкої промисловості 

підтверджує, що країна є імпорто залежною (табл.1). 

Таблиця 1 - Імпорт та експорт легкої промисловості України у 2005-2013 роках, 

млн доларів США [3] 

 

Показник 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

2013/ 

2005, 

% 

Імпорт 1459,5 1758,4 1864,4 2862,8 1827,6 2571,0 2445,7 3505,9 3376,6 231 

Експорт 1162,0 1338,7 1534,1 1522,2 1035,6 1068,6 1217,3 1069,2 1127,2 97 

Різниця 297,5 419,7 330,3 1340,6 792,0 1502,4 1228,4 2436,7 2249,4 756 

 

За 2013 рік  обсяги імпорту перевищили обсяги експорту на 2 249 388 тис. дол. США 

(3,0 рази); обсяги імпорту в порівнянні з 2012 роком зменшилися на 129 289 тис. дол. США 

(3,7 %), обсяги експорту збільшилися на 58 062 тис. дол. США (5,4 %). Таку тенденцію 

спостерігається кожного року, обсяги імпорту перевищують обсяги експорту.  

Взагалі за період 2005-2013 роки імпорт зріс аж на 131% (у вартісному вимірі), а 

експорт знизив цей показник на 3%. Такі негативні тенденції супроводжувалися скороченням 

частки вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та свідчать, що за 8 років не відбулися 

кардинальні зміни, що спричинили б збільшення експорту продукції. 

Такий стан залежить також від того, що більшість продукції виготовляється на основі 

імпортної сировини, адже більша кількість виробників сировини не втрималися на ринку, 

стали неконкурентоспроможними, а підприємства розпочали реалізовувати свою продукцію 

через посередників, що спричиняє збільшення собівартості готової продукції.  

Через загальну непрозорість ринку, неврегульованість імпорту, обсяги якого щорічно 

збільшуються, та нерівні умови конкуренції товари легкої промисловості імпортуються в 

Україну в таких обсягах, що це спричиняє серйозну шкоду для вітчизняних підприємств 

легкої промисловості, обсяги виробництва продукції яких зменшуються, а деякі з них 

вимушені припиняти свою виробничу діяльність.  

Для сприяння розвитку легкої промисловості України необхідні інвестиції, але 

змусити інвесторів вкладати в галузі потрібно створити відповідні умови. Держава повинна 

втрутитися у розвиток даної галузі, розробити нові державні програми, які допоможуть 

піднятися легкій промисловості на якісно новий рівень, зменшити податки на ввезення 

імпортної сировини та обладнання що не мають аналогів на території України, або надати 

можливість виготовляти цю сировину підприємствам України. 

Тоді, підприємства зможуть швидше реагувати на попит споживачів, що потягне за 

собою інвестиції, вихід на іноземні ринки в масштабнішому виді, зростуть обсяги 

виробництва, покращиться якість продукції, знизиться її собівартість, створяться нові робочі 

місця. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ Г. ЧИСТОПОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Маркетинговое исследование – это систематизированный сбор, накопление, и анализ 

данных о состоянии и тенденциях изменения рынков, сегментов и отдельных их участников 

и институтов (потребителей, конкурентов, государственных органов), которые могут оказать 

влияние на положение компании или ее отдельных продуктов на рынке. На основании этой 

информации принимаются маркетинговые и управленческие решения. 

Система маркетинговой информации обычно включает системы внутренней 

отчетности (она отражает показатели текущего сбыта, суммы издержек, объемы 

материальных запасов, состояние и движение финансовых средств), сбора текущей 

маркетинговой информации (это набор источников и методических приемов, посредством 

которых руководители получают повседневную информацию о событиях, происходящих в 

коммерческой среде), систему анализа маркетинговой информации (это набор эффективных 

методов анализа маркетинговых данных и проблем маркетинга и систему маркетинговых 

исследований. 

Система маркетинговых исследований применима в том случае, когда руководителям 

нужно подробно изучить некоторые ситуации. Такая ситуация требует проведения 

формальное исследование.  

 В период ноябрь-декабрь 2013 г., авторами проведено исследование состояния рынка 

молочной продукции в г. Чистополе РТ. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ схожей продукции и опрос 

потребителей. 

Исследование проводилось в гипермаркетах: «Эссен» (ул. Энегельса, 142), «Магнит» 

(ул. Ибрагимова, 1) и «Агат» (ул. Валиева, д. 27а). Данный выбор обусловлен тем, что это 

крупнейшие торговые точки, в которых наиболее полно представлен ассортимент 

реализуемой молочной продукции на рынке г. Чистополя. 

Данные полученные в ходе проведенного исследования, говорят о следующем. 

Ассортимент. В гипермаркете «Эссен» ассортимент молочной продукции шире 

примерно в 4 раза. Продукция ОАО «Чистопольский молочный комбинат» представлена 14 

наименованиями в гипермаркете «Эссен», 14 в ТД «Агат» и 7 в гипермаркете «Магнит». 

Товары ОАО «Вамин», г. Набережные Челны представлены 13 наименованиями в 

гипермаркете «Эссен», 1 в «Магнит» и 17 в ТД «Агат». Молочная продукция ОАО «Алабуга 

http://ukrstat.gov.ua/
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Соте» также присутствует во всех гипермаркетах: 20 наименований – «Эссен», 8 – «Магнит», 

12 в ТД «Агат». Товары ЗАО «АЛЕВ» реализуется только в гипермаркете «Эссен». Также в 

нем представлены изделия «Нойбургер Мильхворке ГМбХ&КО.ГО» (2 наименования), АО 

«Валио» (5 наименований). В гипермаркете магнит представлена продукция ООО 

«Молочное дело» в количестве 3 наименований. 

Цены. Сравнительный анализ ценового ряда на молочную продукцию, позволяет 

сделать следующие выводы. Цены продукцию из молока в гипермаркете «Эссен» в среднем 

на 10% выше чем в гипермаркете «Магнит», при этом в ТД «Агат» цены на 15% выше чем в 

гипермаркете «Эссен» и в среднем на 20% выше чем в гипермаркете «Магнит». 

Качество продукции. Большая часть молочной продукции произведена в соответствии 

с ТУ, ГОСТ. Но при этом, ни один товар не был сертифицирован по системе ИСО. 

Упаковка. Примерно 50-60% всей молочной продукции имеет яркую цветную 

упаковку, привлекающую внимание. 

Расположение продукции. В гипермаркете «Магнит» стеллажи расположены более 

приемлемо для покупателя. Хорошо располагается продукция, не наблюдается «сваливание» 

продукции. В «Эссен» наблюдается загруженность полок, и поиск нужного товара может 

занять некоторое время. 

На основе проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Молочная 

продукция во всех гипермаркетах представлена достаточно широко. Много разновидностей 

молока, кефира, катыка разных производителей. 

При оценке по бально-рейтинговой системе гипермаркетов г. Чистополя наиболее 

приемлемым для потребителей по представленному ассортименту, качеству молочной 

продукции и цене является гипермаркет «Эссен». На втором месте  «Магнит». В ТД «Агат» 

представлено мало ассортимента и цены несколько выше. 
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СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРІ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 

 

Доводиться визнати, що в нашій країні немає страхових компаній, які могли б 

повністю використовувати досвід сучасних іноземних страховиків без його адаптації до 

особливостей української дійсності. У зв'язку із цим вітчизняні страховики, насамперед, 

мають потребу в практичних рекомендаціях із пристосування й впровадження міжнародного 

маркетингового досвіду в українських умовах.  

Якщо розглядати сутність самого поняття «страховий маркетинг», то слід відмітити, 

що до цього часу серед вітчизняних та зарубіжних вчених не існує єдиної думки з цього 

питання.  

На думку Шахова В.В. і Єфімова С.Л., страховий маркетинг може бути визначений як 

ряд функцій страхової компанії, що включає в собі планування, ціноутворення, 

рекламування, організацію мережі просування  
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Так, за висловлюванням Алексуніна В.А. страховий маркетинг - це «міст, який 

поєднує інтереси страховика та страхувальника в якісних, кількісних, часових та 

просторових відношеннях» [2, c.381]. 

«Страховий маркетинг - це система взаємодії страховика та страхувальника, 

спрямована на взаємне врахування їх потреб та інтересів» - так вважає російський вчений 

Е.А.Уткін [3, c.66]. 

Страховий маркетинг в Україні останнім часом стає досить популярним напрямком 

розвитку більшості вітчизняних страховиків. З'являється усе більше теоретико-

методологічного й прикладного наукового-матеріалу, де в тій чи іншій мірі зачіпаються 

проблеми страхового маркетингу. Однак, незважаючи на підвищення інтересу до цього 

напрямку, у теперішній час український страховий маркетинг усе ще перебуває в 

зародковому стані, що обумовлено пасивністю з боку вітчизняних страховиків при переході 

до широкого освоєння маркетингових процедур. 

Варто також ураховувати, що маркетингові підходи до організації розробки й збуту 

страхової продукції, прийняті на Заході, погано «лягають» на українські реалії.  

Історія страхування відома еволюційним переходом його некомерційного типу в 

комерційний. Спираючись на цей критерій, можна побачити, що некомерційний тип 

страхування охоплює первісну історію людства до епохи середньовіччя. Некомерційний тип 

підприємництва, у тому числі страховий, у цей період збігався переважно з натуральним 

господарством.  

Маркетинг - цей особлива функціональна зона загальфірмового менеджменту 

страхової організації, який властиві свої унікальні інструменти впливу на кінцеві результати 

діяльності страхової компанії. Як відзначає Клаус Кобьелл, споконвічно маркетинговим 

комунікаціям були властиві три інструменти: реклама, стимулювання продажів і робота із 

громадськістю. Потім до них поступово додалися ще два - товари, місце й просування. 

Сьогодні ж в області комунікації говорять про компоненти інтегрованого маркетингу 

заходів.  

Треба відзначити, що понятійний апарат сучасного маркетингу (у т.ч. і страхового) 

відпрацьований у недостатньому ступені, тому поряд з поняттям "маркетингові інструменти" 

широко використовується поняття "інтегровані маркетингові комунікації" (ИМК). При цьому 

ИМК - це об'єднання в рамках єдиної стратегії комунікацій різних інструментів, у результаті 

чого загальний результат маркетингового впливу на цільову аудиторію перевершує просту 

суму результатів впливу окремих його складових (так званий ефект синергії). 

Однією з основних проблем розвитку страхового маркетингу є слабка теоретико-

методологічна база, що виражається, у першу чергу, у відсутності обґрунтованих наукових 

дефініцій щодо самого поняття «страхової маркетингом діяльності». 

Специфіка виробництва послуг полягає в тому, що їх не можна зробити в термін і 

зберігати. Зробити послугу можна тільки тоді, коли надходити замовлення або з'являється 

клієнт. З цього погляду виробництво й споживання послуг тісно пов'язані й не можуть бути 

розірвані. Неминучим наслідком одночасності виробництва й споживання послуги є 

мінливість її виконання. Якість страхової послуги досить сильно залежить від того, хто її 

забезпечує, а також від того, де й коли вона надається. Якщо попит на страхові послуги 

почав падати, керівництво служби маркетингу страховика винне виявити заподій і вжити 

заходів по їх усуненню. Такими мірами можуть бути поліпшення іміджу компанії, 

підвищення якості обслуговування, перегляд структури тарифів і т.д. Основними прийомами 

страхового маркетингу виступають спілкування з клієнтом, забезпечення рентабельності 

діяльності, створення переваг для клієнта при користуванні послугами даної страхової 

компанії в порівнянні з продуктами конкурентів, матеріальна зацікавленість працівників 

страхової компанії в продажі послуг.  

Ґрунтуючись на дослідженнях в області маркетингу таких авторів, як Кобьелл К., 

Антипов К., Зубець А.Н. і ін., можна виділити найважливішого структурного складового 

сучасного страхового маркетингу. Це, у першу чергу, пряма реклама, брендінг (марочна 
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політика), спонсорство, Public Relations (РR), реклама в Інтернеті, промоушн, страховий 

мерчандайзинг.  

Оцінка ефективності застосовуваного страховими компаніями маркетингового 

інструментарію є в достатній мері складною і важкою в реалізації, що обумовлено 

наступними причинами:  

1) розтягнутість економічного (фінансового) ефекту від управлінських 

(маркетингових) рішень у часі (так званий часовий лаг);  

2) складність у доказі впливу саме даного маркетингового проекту на управлінські 

рішення й на результати подальшої роботи страхової організації внаслідок безлічі 

взаємопов‘язаних факторів, що впливають на діяльність страховика;  

3) складність вичленовування з показників роботи страхової компанії наслідків даного 

маркетингового дослідження.  

Крім того, всі моделі ефективності маркетингових досліджень носять стохастичний, 

імовірнісний характер. Це обумовлено тим, що в кожному конкретному випадку діє закон 

необхідного різноманіття, тобто на основні показники діяльності страхової організації 

впливає величезна кількість факторів.  

Отже, використання різних маркетингових інструментів і інтегрованих маркетингових 

комунікацій у страховому бізнесі дає можливість компанії бути конкурентоспроможної, 

моделювати свої стратегічні напрямки розвитку, формувати клієнтську базу й нарощувати 

фінансово-економічний потенціал.  
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА И ЕГО АНАЛИЗ В ОБЩЕСТВЕННЫХ        

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЛАТВИИ. 

 

 Комплекс маркетинга в организациях социальной сферы, как принято считать - 

некоммерческих организациях, на практике не находит своего применения и не столь 

популярен, как использование комплекса маркетинга в коммерческой сфере. На то, 

существует ряд причин. Одна, из причин - отсутствие должной теоретической базы знаний. 

Другая причина  напрямую связана с общим восприятием маркетинга только с коммерческой 

сферой. И, еще. Теоретики - маркетологи, считают, что один из элементов комплекса 

маркетинга – цена, отсутствует, как таковая для некоммерческой сферы, что нарушает 

общую концепцию комплекса и не может таковым являться.  Эти утверждения, 

противоречивы, однако разработанный автором  анализ общественных организаций  с 

позиции комплекса маркетинга, и примененный  на конкретном примере, устранит 

имеющееся противоречие.  

В качестве примера, были выбраны две общественные организации. Это: крупнейшая 

неправительственная организация, учрежденная в 1992 году и оказывающая социальную 

помощь нуждающимся людям, предлагая множество социальных, медицинских и 

образовательных услуг -  объединение самаритян в Латвии и Общество психологической 



234 
 

поддержки людям, перенесшим инсульт и их родственникам «Вигор». Выбор именно данных 

организаций был не случайным. Обе организации, предлагают схожие услуги и являются 

конкурентами, что позволит провести показательный анализ комплекса маркетинга в 

сравнении.  

Для начала, на основе матрицы комплекса маркетинга (КМ), включающей четыре 

элемента – продукт, цена, распределение, продвижение, проводится систематизация  

матричных уровней по средству таблицы. Она,  включает  оценочные факторы по каждому 

элементу КМ, которые дают   определение критериям,  соответствующих трем уровням, 

включая высший, определяющий более 5-ти ценностей. Средний – от 3-х до 5-ти и низший 

от 2-х и менее. 

Функции элемента - продукт  определяют: (1) - рациональные ценности, 

оценивающие  функции и свойства продукта; (2) -  экономические ценности, оценивающие 

потребительские стоимости; (3) – эмоциональные ценности – чувства, идеи, эмоции, которые 

вызывает продукт в процессе его получения чувства; - (4) - Товарный ассортимент 

(широта/глубина) -  совокупность предложений, предлагаемых потребителю; - (5) – 

полезность продукта -  совокупность свойств продукта, используемых для выполнения 

работы или получения результата, необходимого потребителю.  

Функции элемента цена определяют: (1) - Вид цены (свободные, регулируемые, 

фиксируемые цены, долговременная и гибкая цена, отпускные цены; (2) – для 

промышленности закупочные цены; (3) - цель стратегии вида цены; (4) - ценовой сегмент 

(высший-высший класс, низший-низший класс, высший-средний класс, низший-средний 

класс, высший-средний класс, низший средний класс, низший-низший класс); (5) - Признак 

сегментации (географический, демографический, культурный, социально-экономический). 

Функции элемента распределения определяют: (1) - число уровней канала;  (2) - Тип 

распространения маркетинговой системы (традиционный, вертикальный, горизонтальный); 

(3) - вид доставки продукта. 

Функции элемента продвижения определяют; (1) – реклама; (2) – связи с 

общественностью; (3) – маркетинговые коммуникации; (4) – прямой маркетинг. 

На основе приведенной системы матричного анализа по критериям комплекса 

маркетинга, проведем сравнительный матричный анализ выбранных для этой цели - 

Объединение саморетян Латвии, Общество «Вигор». общественных организаций, 

помогающим нуждающимся людям, перенесших инсульт в Латвии. 

                                                                                                                         Таблица 1 

Сравнительная матрица комплекса маркетинга 

Разработано автором  

Элемент 

комплекса 

маркетинг

а 

Функции каждого элемента 

комплекса маркетинга 

Объединение 

саморетян 

Латвии 

Общество 

«Вигор» 

Продукт Рациональные ценности Высший уровень Средний уровень 

Экономические ценности Средний уровень Низкий уровень 

Эмоциональные ценности 

продукта 

Высший уровень Высший уровень 

Товарный ассортимент Высший уровень Низкий уровень 

Полезный эффект Высший уровень Средний уровень 

Цена 

 

Вид цены   Средний уровень -- 

Функция цены  Высший уровень -- 

Цель стратегии вида цены  Средний уровень -- 

Ценовой сегмент класса Высший уровень  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

 Признак сегментации  Социально-

экономический 

Высший уровень 

Социально-

экономический 

Высший уровень 

Число уровней канала 0 0 

Тип распротранения 

марктеинговые системы 

Традиционный 

канал - 

Средний уровень 

Традиционный 

канал - 

Средний уровень 

Вид доставки товара/услуг Средний уровень Низкий уровень 

Реклама Высший уровень Низкий уровень 

Связи с общественностью Высший уровень Средний уровень 

Личные продажи Низкий уровень Низкий уровень 

Маркетинговые коммуникации Средний уровень  Низкий уровень 

Прямой маркетинг Низкий уровень Низкий уровень 

 

Подводя итоги проведенного исследования, определим средний показатель по 

каждому из элементов маркетинга и заочно присвоим «высшему уроню» - 3 пункта, 

«среднему уровню» – 2 пункта и «низкому уровню» – 1 пункт. Далее,  произведем расчет  по 

формуле - средней арифметической, простой и получим итоговые показатели по каждой 

исследуемой организации. Полученные  результаты, представим в наглядной форме, в виде 

рисунка (Рис.1 

 
Рисунок 1. Результаты сравнительного матричного анализа комплекса маркетинга 

Объединения Саморетян Латвии и Общества «Вигор» 

 

Проведенный анализ показал, что Объединение Саморетян Латвии в рамках 

комплекса маркетинга, находится на более высоком уровне по сравнению с  обществом 

«Вигор». 

Таким образом, можно отметить, что существующее противоречие по поводу 

применения комплекса маркетинга в некоммерческой сфере устранено, с помощью 

разработанной системы матричного анализа по критериям комплекса маркетинга. 
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ЕЛЬДОРАДО ЯК ПРИКЛАД ПСЕВДО-ЕКОМАРКЕТИНГУ 

 

Ельдорадо, один з лідерів на ринку роздрібної торгівлі електротехнікою в Україні, 

попалось на псевдо – екомаркетингу (greenwashing). Це чи не перший приклад в країні, коли 

«прожекти» корпоративних маркетологів створили більше проблем ніж переваг. І перший 

цікавий приклад для аналізу кризових комунікацій з псевдо-екомаркетингу великою 

компанією в Україні. 

Отже, у квітні-травні по цілій країні Ельдорадо розмістило бігборди з закликом здати 

стару побутову техніку та отримати знижку на придбання нової. Компанія обіцяла 

утилізувати зібрану техніку. Абсолютно благородні і потрібні наміри у країні, де стару 

техніку справді не відомо куди дівати і як утилізувати. Кампанія не лише вирішувала 

проблему утилізації (екологічну проблему) але й допомагала розширити ринки для компанії, 

достукатись до нового сегменту споживача, які задоволені старою технікою і не 

переймаються її оновленням. Одне «але» – досі в Україні не створено системи утилізації 

побутової техніки, і навіть екологічні організації не можуть назвати компанії, які справді її 

переробляють, а не прозаїчно вивозять на звалище, при чому видаючи «сертифікат 

державного зразка» про утилізацію. Як говорять інші компанії-рітейлери побутової техніки, 

що вони не знайшли підрядників в Україні, які реально утилізують техніку і відповідно 

відмовились від ідеї маркетингових кампаній на тему екології (інше питання – чому 

опустили руки і нічого не зробили щодо цієї проблеми).  

Представник ITC.UA Муравицький О. провів дослідження теми утилізації (правда в 

його випадку – лише мобільних) і висновок був простий – можливостей утилізації практично 

немає, і лише Nokia пропонує в Україні докладно прописану схему утилізації мобільної 

техніки (але також без підтвердження утилізації). 

Ельдорадо вирішило інакше – кампанію запустили і вже на початку червня 

рапортовали про щасливе її завершення: «Замена старой техники на новую крайне позитивно 

сказывается как на экологии страны. Всего по программе было сдано и утилизировано более 

35 тыс. единиц техники. Отслужившая свой срок техника была переработана и 

утилизирована специальной компанией, обладающая всеми необходимыми разрешениями». 

Текст максимально виважений – з одної сторони йдеться про утилизацию 35 тис. одиниць 

старої техніки, з іншої сторони – її переробила стороння організація (відповідальність ніби 

перекладається на неї). 

Вже 7.06.2014 р. Анна Вільде з Екоклубу «Зелена Хвиля» ставить запитання на 

Facebook каналі Ельдорадо: «Здравствуйте, увидели информацию о результатах вашей акции 

по сбору старой техники на утилизацию. Пожалуйста, расскажите детальнее том, как она 

была утилизирована, а то не понятно, насколько вы хорошие». 

Ельдорадо запитували про назву компанії, яка утилізувала 35 тис. одиниць техніки, 

що, як з'ясувалось є комерційної таємницею (увы, мы не имеем права называть подрядчика, 

т.к. это считается коммерческой тайной). До дискусії долучились відомі в країні екологи (і 

активісти і викладачі). Тон запитань був миролюбивим, переконуючи компанію, що 

розкриття інформації про підрядника лише створить додаткових лояльних покупців для 

екологічно-свідомої компанії. Ельдорадо й надалі відмовилось повідомити про назву 

підрядника і про підтверджені результати утилізації: «Можем уверить Вас, что выбрали 

добросовестного подрядчика, который полностью взял на себя обязанности по утилизации. 

Сеть магазинов Эльдорадо непосредственно участвовала исключительно в сборе техники, 

потому не можем предоставить фотоотчет по процессу переработки. Наша компания – как 

один из лидеров рынка торговли бытовой техникой и электроникой понимает свой уровень 
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ответственности перед обществом, соответственно может гарантировать добросовестное 

выполнение, как своих обязательств, так и обязательств подрядчика».  

Це приклад типового псевдо–екомаркетинга – реклама та промоція використовувала 

факт збору та утилізації як факт захопити увагу споживача, але компанія не бере на себе 

відповідальність за свої слова, переносячи відповідальність на підрядників. Компанія раптом 

почала заперечувати, що грала на екологічній свідомості у кампанії: «Напоминаем, главная 

идея акции заключалась в помощи пользователям без дискомфорта и с экономией семейного 

бюджета заменить старую технику новой».  

Позитивно, що після продовження дискусії на Facebook, компанія все-таки взяла до 

уваги зауваження: «Как было правильно замечено в комментариях, это первая активность 

компании такого рода. Потому в следующем году ждите подробного отчета именно по 

процессу утилизации! Мы очень благодарны Вам за комментарии, так как именно они 

помогают нам становиться лучше». 

Ельдорадо провело типову псевдо–екологічну маркетингову акцію, – компанія не 

думала про екологію, а лише про маркетингові "меседжі", незалежного звіту про утилізацію 

не надало і перед споживачами не вибачилось. Зважаючи на відсутність або рудиментарність 

в Україні захисту прав споживачів [1] та правил маркетингу, малоімовірно, що компанія 

понесе фінансові штрафи і буде зобов'язана вибачитись за введення споживачів в оману. З 

іншої сторони, це уникальна нагода протестувати соціальну відповідальність Ельдорадо. 

Якщо протягом року компанія не запустить подібної кампанії, але з перевіреною утилізацією 

й із залученням екологічних організацій – постраждає репутація цілого бренду Ельдорадо. 

Саме зараз компанія має нагоду залучити до діалогу і спільно з екологічними неурядовими 

організаціями продумати, спланувати і розрахувати маркетингову кампанію, яка включатиме 

цивілізовану утилізацію і створить компанії лояльних споживачів, замість активних анти-

промоутерів.  

Література: 

1. http://www.consumerinfo.org.ua – Портал споживача 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЛАТВИИ 

 

Инновационная составляющая латвийской экономики развивается крайне 

медленными темпами. На данный момент в Латвии большинство международных 

объединений представляют собой только инициативу бизнеса. Однако страна обладает 

высоким потенциалом для создания и развития международных инновационных кластеров. 

Поэтому их развитие является одним из условий повышения конкурентоспособности Латвии, 

что позволит перейти к инновационному развитию на основе концентрации ресурсов в 

перспективных взаимодополняющих предприятиях-кластерах.  

Складывающийся в Латвии рыночный механизм не имеет инновационной 

направленности, не способен модернизировать производство и обеспечить 

конкурентоспособность продукции отечественных производителей, что порождает 

чрезвычайно низкую эффективность инновационной деятельности на современных 

предприятиях. Результатом этого являются преимущественное сосредоточение капитала в 

крупных государственных корпорациях, низкий технический уровень и 

неудовлетворительная конкурентоспособность латвийских компаний на внутреннем и 

внешнем рынках.  
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Рис.1. Сравнение индекса инновационности Латвии со средним по ЕС 2007-2013гг. 

(Составлено автором на основе данных Европейской комиссии ЕС[1]) 

 

Рис.1 отражает значительный разрыв в развитии инновационного процесса Латвии и 

ЕС. Несмотря на увеличение финансирования исследовательских работ со стороны ЕС, в 

Латвии индекс инновационности колеблется в пределах 0,19-0,26. Самый высокий 

показатель у Швеции (0,76), а самый низкий у Болгарии (0,19). 

К сожалению, интеллектуально-научная деятельность в области инноваций  

Латвии не является в достаточной степени активной и здесь есть свои причины, так 

как присоединение Латвии к ЕС отрицательно сказалось на: 

- демографической ситуации в стране, где наблюдается отток квалифицированных 

кадров, в том числе – научный потенциал. Падение экономических показателей Латвии, а 

вместе с ними и уровня жизни, вызвало усиленный интерес к материальному достатку 

развитых стран и как итог миграция населения:  

-   производстве, которое сократилось в разы, так как оно в Латвии теперь считается 

малорентабельным из-за жѐсткой конкуренции со стороны более развитых стран. Кроме 

того, развитие и внедрение инноваций является дорогостоящим мероприятием в нашей 

стране, что также негативно влияет на научную деятельность латвийских учѐных; 

- коллективизме научного потенциала Латвии, благодаря особой демократической 

политике стран ЕС, которая спровоцировала индивидуализм, разрозненность и национализм 

в научных рядах, что является большим тормозом в развитии инновационного процесса. 

Для успешного инновационного развития необходимы следующие государственные 

инструменты инновационной политики:  

- директивные мероприятия (патентное законодательство, стандартизация и др.) и  

оказание услуг в области инфраструктуры (поощрение организаций, ведающих сбором, 

обработкой и хранением информации, реализация патентов и др.);  

- прямое поощрение инновационных проектов предпринимателей с помощью дотаций 

и заключения договоров; 

- стимулирование исследований посредством специализированных институтов;  

-   косвенное стимулирование (освобождение от налогов, налоговые скидки и другие 

виды преференций);  

- предоставление государственных гарантий в случаях осуществления рискованных 

проектов и мероприятий [2]. 

Успешные примеры реализации кластерной политики развитых стран позволяют 

выявить следующие факторы, способствующие формированию и устойчивому развитию 

инновационных кластеров: 

- наличие соответствующего уровня научно-технического и инновационного 

развития; 
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-     активная государственная политика по финансированию комплексных программ, 

объединяющих триаду государство-бизнес-наука;                    

 -  реализация поддержки кластеров на государственном  уровне по развитию связей 

предпринимательского, инвестиционного и научно-образовательного секторов. 

Чтобы провести вышеуказанное в жизнь, необходимо качественное государственное 

управление, к которому относится: контроль над коррупцией, политическая стабильность, 

существующее законодательство и др. 

Сравним показатели качества государственного управления Латвии и двух успешных 

скандинавских стран (табл. 1). 

Таблица 1 - Показатели государственного управления (2013) 

Показатели Страна 

Индекс 

 управления 

 (-2.5 to +2.5) 

В процентах 

 (0 to 100) 
StПогрешность 

Голосование 

 и ответственность 

Финляндия 1,58 97,16 0,13 

Латвия 0,74 70,14 0,13 

Швеция 1,67 99,05 0,13 

Политическая 

стабильность и 

отсутствие 

насилия/терроризма 

Финляндия 1,36 97,16 0,22 

Латвия 0,57 65,4 0,23 

Швеция 1,13 90,52 0,22 

Эффективность работы 

правительства 

Финляндия 2,17 100 0,21 

Латвия 0,88 76,08 0,2 

Швеция 1,89 98,56 0,21 

Качество регулирования 

Финляндия 1,85 98,56 0,22 

Латвия 1,03 80,38 0,19 

Швеция 1,89 99,04 0,22 

Соблюдение закона 

Финляндия 1,93 99,05 0,15 

Латвия 0,75 72,99 0,14 

Швеция 1,95 99,53 0,15 

Контроль коррупции 

Финляндия 2,19 98,09 0,16 

Латвия 0,27 64,11 0,14 

Швеция 2,29 99,04 0,16 

Составлено автором на основании данных World bank[3] 

По всем позициям качества государственного управления показатели Латвии ниже, 

чем у Швеции и Финляндии, которые имеют одни из самых лучших показателей в мире. 

Особенно неудовлетворительны показатели в Латвии контроля коррупции, политической 

стабильности и отсутствия насилия/терроризма. По международным оценкам, самой 

большой проблемой в Латвии является коррупция, которая распространена на всех уровнях 

власти. Отсюда следует, что развитие или стагнация экономики зависит в определенной 

степени от поведения государственных чиновников. 

Роль инноваций и инновационных кластеров в экономике стран способствует 

повышению конкурентоспособности, росту ВВП,  переходу на другой уровень жизни, 

обогащению развития цивилизации. Поэтому естественным стремлением каждого 

экономического субъекта на мировой арене, должно быть инвестирование/субсидирование 

средств в развитие научного потенциала, исследовательскую деятельность, кластеризацию и 

последующую коммерциализацию инноваций. 

Список использованных источников 
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ПРОЕКТ КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ – НОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

  

На  фоне тенденции усиления конкурентной борьбы между территориями 

значительно повышается необходимость задействовать  разнообразные факторы, 

формирующие положительный образ города. С начала 1980-х годов отдельные европейские  

города начали процесс репозиционирования, при котором двигателем экономического 

развития и основой инвестиционной привлекательности  послужила сфера культуры.  

Несмотря на широкие возможности, которые открываются перед городами-участниками 

проекта «Культурная столица Европы», данной теме не было уделено достаточного 

внимания со стороны ученых, и многие вопросы, связанные с маркетинговым подходом к 

проекту остаются по-прежнему неизученными. 

 В связи с поставленной проблемой, целью тезисов, является: на основе изучения 

опыта городов-участников проекта «Культурная столица Европы» выделить основные 

факторы, влияющие на развитие маркетингового потенциала  территорий.  

Основная идея проекта Евросоюза «Культурная Столица Европы»,  который 

стартовал в 1985 году, состоит в демонстрации богатства и разнообразия европейской 

культуры и  повышении осведомленности об общей европейской истории и  ценностях.  

Особую значимость для городов-участников представляет возможность качественного 

улучшения  городской среды,  формирования позитивного имиджа города и повышения его 

узнаваемости в международном масштабе. За почти тридцатилетнюю историю проекта 

Комиссия Европейского Союза на основании заявок и конкурсного отбора присвоила  статус 

культурной столицы Европы  47 городам. Если в первые годы в качестве культурных столиц 

выступали такие мировые центры как Афины, Флоренция, Амстердам, Берлин, Париж, в 

последующем  Комиссия выбирала и небольшие, промышленные города, такие как, 

например, бельгийский Брюгге, немецкий Эссен, австрийский Грац, Ливерпуль и т.д. 

Большинство из них эффективно использовали представившуюся возможность активизации 

культурной жизни, а также улучшения инфраструктуры, развития туристической отрасли, 

увеличения  количества рабочих мест.    

Учитывая опыт городов-участников предыдущих лет, можно выделить следующие  

факторы, оказывающие позитивное влияние на маркетинговое развитие территорий: в 

первую очередь это существенное увеличение количества культурных мероприятий. В 

среднем за год в культурных столицах Европы проводится около 500 мероприятий, в числе 

которых выставки, театральные и кинопремьеры, концерты, фестивали, творческие 

мастерские, которые, имея общеевропейский характер, в то же время задействуют 

культурные ресурсы конкретной территории. Благодаря тому, что значительное количество 

мероприятий проводится бесплатно, происходит расширение сегментов зрителей; 

вовлекаются  и такие группы, которые обычно не принимают участие в культурной жизни.

 Очевидно, что подобные мероприятия привлекают внимание не только зрителей, но и  

журналистов, благодаря чему значительно увеличивается количество упоминаний города, 

что позитивно сказывается на росте международного туризма и инвестиций. В среднем 

прирост туристического потока в течение года, когда город выполняет функции культурной 

столицы, составляет 10-12 процентов. Ливерпуль принял в 2008 году 2,6 млн туристов, 

побывавших в городе впервые, Линц (Австрия) в 2009 году – 3,4 млн, Рур(Германия) в 2010 

году – 10,5  млн гостей. Турку и Таллинн в 2011 каждый  – около двух миллионов.[1]   

Еще один существенный плюс  участия городов в данном проекте  – это новые 

рабочие места, причем значительную их часть представляют высококвалифицированные 
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творческие работники, благодаря чему  развивается  экономика знаний,  новый творческий 

потенциал, расширяются  профессиональные контакты, разрабатываются и внедряются 

различного рода инновации.  Так, в течение 4-летнего подготовительного периода в 

Ливерпуле было создано более полутора тысяч компаний, связанных со сферой культуры, в 

которых было занято  11 000 сотрудников. Четыре с половиной тысячи  рабочих мест в этой 

сфере появилось  в австрийском Линце.[2] Кроме того существенно возрастает занятость в 

смежных сферах, благодаря притоку туристов увеличивается число сотрудников гостиниц, 

ресторанов, развлекательных заведений. Строительные и реставрационные работы, которые, 

как правило, активно ведутся  в это время, также способствуют росту занятости. 

В процессе подготовки к участию в проекте происходит активное развитие  и 

модернизация городской  инфраструктуры, реставрируются памятники культуры, создаются 

новые  объекты.  Многие европейские культурные столицы включились в процесс 

джентрификации  - реконструкции и обновления строений в прежде нефешенебельных 

 городских кварталах, часто в качестве таковых выступают заброшенные промышленные 

зоны. К  успешным примерам  джентрификации можно  отнести  опыт Берлина, Милана, 

Брюсселя и многих других городов. Превращение  заброшенных и промышленных кварталов 

в престижные районы и культурные центры стало важным этапом подготовки к участию 

Риги в проекте «Культурная столица Европы 2014»,  город  задействовал как уже 

существующие творческие кварталы,  так и способствовал открытию новых.[3] 

Следует отметить еще один немаловажный фактор, который положительно влияет на 

участие европейских городов в проекте - финансовый. Вложения города в бюджет, как 

правило, составляют менее 50%, остальную часть финансируют государство, европейские  

структуры и спонсоры. Так анализ бюджетных показателей двух культурных столиц 2011 

года Таллинна и Турку показывает, что финансирование города составило соответственно 

35% и 44%, доля  государства 32% и 34%, другие источники, включая европейские деньги и 

помощь спонсоров 29% и 22%.[4] В бюджете проекта «Рига-2014» доля городского 

финансирования составляет 40%, государства 35%, спонсоров 10%,  других источников 15%.  

Основная часть средств - 75%, выделенных городом, будет потрачена непосредственно на 

реализацию культурных мероприятий, 15% - расходы на  маркетинговые коммуникации и 

10% административные расходы.[5] 

 Как отмечает руководитель оргкомитете Рига-2014 Диана Чивле, расчеты других 

столиц Европы показывают, что  каждый вложенный евро при грамотном подходе приносит 

назад четыре.[6] Разумеется, это - долгосрочные вложения. Они  возвращаются в 

перспективе и городу и государству в целом – в виде налогов, через туристическую 

индустрию,  приток инвестиций и т.д. 

 Стоит отметить, что не всем городам, участвовавшим в проекте, удалось выстроить 

грамотную экономическую политику. Так значительные финансовые проблемы возникли  у 

Вильнюса, который  в 2009  первым из балтийских стран получил статус культурной 

столицы Европы. Последствия экономического кризиса вынудили организаторов  

скорректировать бюджет, урезав расходы, и значительно сократить при этом количество 

мероприятий. Тем не менее, для большинства городов-участников  данный проект   стал 

существенным стимулом к дальнейшему культурному, социальному и экономическому 

развитию. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Перспективы развития мировой экономики в XXI в. определяются характером 

перехода стран к новому этапу развития производительных сил: от индустриальной стадии, 

при доминирующей роли крупного механизированного машинного производства, к 

постиндустриальной, где превалирует сфера науки, инновационного предпринимательства, 

образовательных услуг. Основной движущей силой развития в информационном обществе 

становится человек [2]. Уровень его интеллектуального потенциала определяет возможность 

для той или иной страны занять соответствующее место в мировой экономике. По 

существующим сегодня методикам определения национального богатства страны в него 

включен человеческий капитал. 

На протяжении  нескольких десятилетий в нашей стране, в условиях перехода к 

регулируемым рыночным отношениям, наряду с экономическими, политическими и 

социальными преобразованиями, неизменной остаѐтся  проблема воспроизводства 

качественного человеческого капитала.  

Основой улучшения воспроизводства населения является  обеспечение достойного 

уровня и качества жизни людей. У  нас не вызывает сомнения, что сложившаяся в России   

демографическая ситуация требует незамедлительного вмешательства как государственных, 

так и всех гражданских институтов российского общества. 

Уровень развития человеческого капитала, так или иначе, связан с численностью 

трудоспособного населения. Здесь Россия развивается по пессимистическому сценарию. В 

апреле 2011 года организация Oxford Economics опубликовала доклад, из которого следует, 

что Россия заняла первое место среди 25 стран с самым сильным сокращением рабочей силы 

в ближайшие 20 лет. По данным Oxford Economics, к 2030 году численность 

трудоспособного населения в стране снизится на 17 миллионов человек. 

Исследование сложных и многоплановых проблем состояния и развития 

человеческого капитала в нашей стране показывает, что назрела необходимость разработки и 

реализации принципиально новой государственной политики в области воспроизводства 

человеческого капитала, адекватной целям социально ориентированной рыночной 

экономики и отражающей интересы общества в целом и каждого человека в отдельности [1]. 

Укрепление здоровья человека, совершенствование и эффективное использование его 

профессионального и творческого потенциала, развитие человеческих созидательных 

способностей и поиск путей их активизации, повышение общей и нравственной культуры 

представляют собой ведущий комплексный резерв при переходе страны к устойчивому 

социально-экономическому развитию. Поэтому в современных условиях необходимо 

закладывать позитивные тенденции формирования человеческого капитала, с тем чтобы не 

только предотвратить его деградацию, но и создать условия для сохранения, приумножения 

и повышения эффективности использования совокупного человеческого капитала страны. 

Стратегия развития России на период до 2025 года определяет восстановление 

человеческого капитала как одну из главных целей реформ. Сегодня качество национального 
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человеческого капитала не только лежит в основе социально-экономического развития 

государства, но и выступает в качестве важнейшего фактора национальной безопасности.  

Собственно стратегия развития национального человеческого капитала 

сформулирована и представлена Правительством РФ в рамках приоритетных национальных 

проектов в области образования, здравоохранения, обеспечения жильѐм населения, а также 

развития агропромышленного комплекса. 

Основополагающим фактором развития человеческого капитала является 

инновационное развитие, которое  предполагает взаимосвязанное становление научно-

технической, финансовой, производственной и социальной деятельности. 

 К важнейшим активам человеческого капитала относятся все элементы, со-

ответствующие основным формам инвестиций в человека: здоровье, рождение и воспитание 

детей, общее и специальное образование, миграция, поиск экономически значимой 

информации, духовная стабильность, интеллектуальная мобильность человека и др. Размеры 

инвестиций должны быть достаточными, чтобы человеческий капитал способствовал 

эффективному развитию экономики предприятий и страны в целом. 

Таким образом, проблема качества человеческого капитала является важнейшим 

вызовом в области социально-экономического развития страны. И главным ответом на этот 

вызов является повышение  роли: 

- Науки и образования 

- Профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

- Здоровья населения 

- Качества и условий жизни. 
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КОТОРЫХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

 

Для торговых сетей, удельный вес которых в формировании розничного 

товарооборота России в н.в. значителен [1, с.71], будет интересной следующая информация: 

«ПЕПЯКА» - имя состоит из первых двух букв трех сетей компании «Перекресток», 

«Пятерочка» и «Карусель». Проект финансирует сама сеть Х5 Retail Group, «Роснано» 

(финансовый инвестор), а также компания «Ситроникс» (дочерняя компания «Роснано»). 

Общие инвестиции составляют 350 млн. рублей. Создание таких точек получило название 

«Магазин будущего». В этих магазинах не предполагается наличие кассиров, обслуживание 

будет проводиться автоматически, магазинная полка сама станет сигнализировать, какого 

товара на ней не хватает, и проводить инвентаризацию, а водить покупателя по торговому 

залу призвана "умная" тележка (smart cart). Основа всего в таком магазине метка на товаре, 

созданная по технологии RFID − типа «умного» штрих кода, и своеобразных компьютеров, 

такие тележки уже используются в Азии − в Южной Корее. В 1987 г. в Норвегии первым 

примером коммерческой реализации радиочастотных меток данной технологии или RFID 
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стало внедрение в железнодорожном транспорте. В отличие от штрихового кодирования, 

радиочастотная идентификация может производиться считывающим оборудованием 

одновременно для различных групп товаров в различных комплектациях» [2, с. 107]. 

В местах массового скопления людей (например, на станциях метрополитена, в 

культурно-развлекательных центрах, учреждениях социальной сферы и т.п.) имеется 

целесообразность использования следующей технологии: на московской станции метро 

"Текстильщики", как отмечает столичное издание, появилась «новинка — 

экран виртуального магазина в подуличном переходе станции. Аналогов такому магазину 

нет — это полностью российская разработка. Достаточно сфотографировать изображение 

товара из каталога на смартфон. Специальное приложение определит координаты места, 

откуда отправлен запрос. Поступит предложение оплатить покупку, и еѐ в течение суток 

доставят в почтомат, размещенный прямо на станции. Пока в торговой точке доступны 

только книги. В перспективе можно будет заказывать большой ассортимент, вплоть до 

продуктов» [3, с.2].   

Многие потребители столичного региона обратили внимание, что на улицах городов 

появились автоматы по продаже разливного молока - "молокоматы". По нашему мнению, эта 

современная технология при правильной организации может стать хорошим способом 

реализации скоропортящейся продукции и механизмом "закрепления" отечественных 

сельхозпроизводителей на сильно конкурированных рынках российских мегаполисов. 

Приведем некоторые преимущества автоматов по продаже молока по сравнению с 

традиционными способами его реализации: 

 Натуральность – при подготовке к продаже через молокомат молоко не проходит 

никакой дополнительной обработки ни одним из существующих способов.  

 Цельность – молоко продается «как есть», т.е. оно не обезжиривается с целью 

получения дополнительных продуктов. Средняя жирность молока 

в молокомате составляет 4% и не может быть ниже 3,8%. 

 Экологичность – молоко не содержит каких-либо консервантов и поступает напрямую 

с фермерских хозяйств, ведущих экологичное хозяйство. 

 Свежесть – после дойки молоко немедленно охлаждается до оптимальной 

температуры (+4°С), разливается в специальные емкости (картриджи), выполняющие 

также функцию термосов, и в специальных автомобилях с термоизолированными 

кузовами доставляется к молокоматам, оснащенным охладительной установкой. Весь 

путь занимает несколько часов (не более 6-ти часов) согласно технологическим 

требованиям. 

 Вкусовые качества – остаются всегда высокими, т.к. молоко не содержит вкусовых и 

ароматических добавок, что обеспечивает натуральные вкус и аромат, присущие 

свежему молоку. 

 Экономичность – отсутствие расходов на переработку, наценок посредников и 

торгующих организаций, складских и прочих расходов, прямые договора с 

фермерскими хозяйствами позволяют продавать молоко по сравнительно невысокой 

цене. 

 Безопасность – молоко поступает из нескольких фермерских хозяйств, в которых 

налажен четкий ветеринарный и санитарно-эпидемиологический контроль, а не из 

личных хозяйств (они поставляют молоко на рынки). 

 Гигиеничность – перед заливкой молока картридж, а также дополнительное 

оборудование (насос, трубопроводы) проходят тщательную мойку и гигиеническую 

обработку с использованием специального моющего оборудования и препаратов, 

исключающих попадание в молоко бактерий и остатков моющих средств. 

 Удобство – можно купить любое количество молока, не привязываясь к размеру 

стандартной упаковки. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НА МУНИЦИПАЛЬНОМ РЫНКЕ УСЛУГ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Компания ООО «Парацельс» - медицинский центр, образованный в 2009 г. 

Расположение — муниципальный район «Ховрино» г. Москвы, который перенаселен: после 

сноса пятиэтажек были возведены панельные и монолитные дома высокой этажности [1], а 

районная поликлиника 1960-ых гг. постройки не отвечала современным требованиям и 

стандартам медицинского обслуживания. Компания сразу же заняла свою нишу в общей 

системе медицинских услуг муниципального района Ховрино. 

Многопрофильный медицинский центр «Парацельс» - современная клиника, 

оказывающая помощь по основным медицинским специальностям [2], деятельность которой 

соответствует элементам маркетинговой концепции «4Р».  

Так, при разработке ассортиментной политики руководство компании 

ориентировалось на принцип многопрофильности и придерживалось следующего:  

 амбулаторно-поликлиническое обслуживание (консультации и лечение у 

специалистов, лабораторные исследования, функциональная диагностика); 

 оформление медицинских книжек и справок (лабораторные исследования как 

часть данных медицинских услуг); 

 организация выездного обслуживания (профосмотры сотрудников в 

организациях); 

 дневной стационар. 

Качество предоставляемых услуг постоянно контролируется главным врачом 

медцентра. В компании существует план повышения квалификации медицинского персонала 

путем направления их на курсы и циклы усовершенствования. 

При формировании ценовой политики, тарифы на медуслуги находятся под жестким 

контролем руководства в рамках удержания цен по всем действующим направлениям на 

среднем уровне и немного ниже, чем у конкурентов (возможно за счет минимальной ставки 

за аренду, за счет привлечения новых потребителей по профосмотрам, и за счет партнерских 

отношений с центром по обработке анализов). В области стимулирования сбыта 

присутствуют сезонные скидки на функциональную диагностику и ряд клинико-

лабораторных исследований.  

 В направлении продвижения создан интернет-сайт организации, осуществлено 

оформление вывески и баннера на фасаде здания, проведена акция по рассылке листовок 

«Мы открылись» по почтовым ящикам квартир жителей муниципального района.  

Далее охарактеризуем аспекты конкурентной среды.  

1. К конкурентам по лабораторным исследованиям можно отнести «Инвитро» и 

«Гемотест». Данные лаборатории сотрудничают с Центральной лабораторией, что удорожает 
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услуги, а «Парацельс» сотрудничает с лабораторией ГБУЗ «КДЦ № 6 САО», что позволяет 

медцентру иметь определенные скидки на лабораторные исследования. Таким образом, в 

сегменте лабораторных исследований медцентр не ощущает сильной конкуренции. 

 2. Медицинские справки — нет конкурентов в районе (косвенным конкурентом в 

получении справок является районная поликлиника; ожидание результатов больше недели); 

по данному виду медицинских услуг медцентр также имеет хорошее преимущество. 

 3. Медицинские книжки — в районе лицензию на данный вид медицинской услуги 

имеют две компании.4. Профосмотры на предприятиях — в районе нет компаний, имеющих 

лицензию на проведение профосмотров на предприятиях. Медцентр «Парацельс» принимает 

участие в тендерах на территории столичного региона. Медцентр конкурентоспособен в этой 

сфере. 

Охарактеризуем уникальные конкурентные преимущества медцентра: 

 «Парацельс» не обслуживает корпоративных клиентов (ДМС), это является плюсом 

с точки зрения индивидуального подхода к пациентам, увеличения времени приема; 

 стабильный коллектив профессионалов: пациенты имеют возможность динамически 

наблюдаться у одного и того же врача, так как текучесть кадров практически отсутствует; 

 экономическая стабильность за счет значительного удельного веса в структуре 

доходов такого источника, как организация постоянного проведения профосмотров (наличие 

широкой клиентской базы); 

 удерживание цен на уровне ниже, чем у конкурентов, способствует стабильной 

работе медцентра в условиях возможного снижения спроса; 

 наличие дневного стационара. До 2013 г. медцентр имел сильное конкурентное 

преимущество по данной позиции. В связи с тем, что из районной поликлиники такая 

медицинская услуга, как лечебная физкультура, переведена в физкультурно-

оздоровительный диспансер [3], высвободившееся помещение преобразовано в дневной 

стационар. По этой позиции «Парацельс» начал конкурировать с районной поликлиникой. 

Проведенное нами исследование показало, что медцентр «Парацельс» - рентабельная 

организация, успешно конкурирующая на муниципальном рынке услуг здравоохранения, в 

основе деятельности которой лежат элементы маркетинговой концепции «4Р». 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ  ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасні процеси глобалізації та економічна криза актуалізують необхідність розробки 

та впровадження нових підходів до ведення ринкової діяльності, а також формування 

концепції маркетингу, необхідних інструментів управління підприємницькою діяльністю. 

Такий перехід вимагає підвищення інноваційно-планової активності у маркетинговій 

діяльності підприємства, яка є однією з найважливіших підсистем управління, що забезпечує 

його конкурентоспроможність і успішність поведінки на ринку. Розробка методів планового 

підходу та управління змінами в маркетинговій діяльності є актуальною і вимагає детального 

вивчення. В умовах швидкої зміни ситуації, жорсткої конкурентної боротьби підприємствам 

доцільно не тільки концентрувати увагу на стані справ у їхньому внутрішньому середовищі, 
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Рис.1 – Етапи формування плану маркетингу 
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Прогноз реалізації плану 
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Оцінка результатів 

Підприємству вдається за допомогою 

стратегічного плану та маркетингової 

тактики досягти необхідних результатів 
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а й розробляти довгострокову стратегію, яка давала б можливість адаптуватися до змін, що 

відбуваються в їх оточенні. 

Теоретичні проблеми маркетингового планування досліджувалися низкою зарубіжних 

та вітчизняних учених. Серед них, зокрема, Ф. Котлер [1,2], Дж. Шонессі, Р. Шоу, Ч. Шив, Л. 

В. Балабанова, М. І. Бєлявцев, А. В. Войчак, А. Ф. Павленко та ін. Метою дослідження є 

опрацювання теоретичного досвіду та обґрунтування ролі плану маркетингу в загальному 

механізмі планування.  

Проаналізувавши трактування науковців, необхідно підкреслити те, що, незважаючи 

на різницю поглядів на сутність планування, їх об‘єднує кінцева мета – визначення 

«напрямку» розвитку підприємства. При плануванні маркетингу, як і при плануванні в 

цілому, використовують три підходи: планування зверху вниз, планування знизу вгору, 

планування від мети вниз до плану вгору. У загальному розумінні, планування маркетингу 

передбачає визначення стратегії, прийнятої на підприємстві, шляхи реалізації продукції чи 

послуг, способи залучення нових клієнтів, методи проведення рекламних кампаній [2, с. 25]. 

Тому, маркетинговий план – це документ, в якому зазначені та сформульовані основні цілі, 

упорядкована система дій та шляхів їх досягнення. Основні етапи його формування наведені 

на рис. 1. 

Маркетинговий план здійснює контроль над чотирма основними елементами операцій 

підприємства, а саме: продукція, цінова політика, просування товару, методи розподілу. Для 

підприємства надзвичайно важлива попередня прогнозна оцінка ефективності планів 

маркетингу і систем планових показників до їх затвердження з метою використання, 

коригування та адаптації їх до умов конкурентного бізнесу [3, с. 20]. У теперішніх складних 

умовах господарювання виникає проблема в перегляді методів організації діяльності. 

Розроблені авторами методологічні основи маркетингового підходу до планування 

діяльності підприємства дозволяють у значній мірі компенсувати недосконалість 

методологічної бази й обмеженість ресурсів для впровадження маркетингового планування, 

які приводять до втрат ринкових можливостей і погіршення конкурентних позицій 

українських підприємств. Використання маркетингового інструментарію на промислових 

підприємствах  в сучасних умовах носить випадковий (нерегулярний та напівсвідомий) 

характер, а вибір конкретних  засобів реалізації маркетингового потенціалу підприємства 

найчастіше обумовлюється або кон‘юнктурною  необхідністю досягнення поточних цілей, 

або суб‘єктивними міркуваннями, що  ґрунтуються на інерційному сприйнятті минулих 

тенденцій змін ринкового середовища. В результаті проведеного дослідження встановлено, 

що кожний з етапів маркетингового планування має свою цільову спрямованість, специфіку, 

самостійний і цілісний характер, що дають можливість визначати сильні і слабкі сторони 

підприємства, вивчати тенденції змін ринкових умов, найбільш вигідно використовувати 

ресурси та збільшувати доходи внаслідок здійснення економічної діяльності у майбутніх 

періодах. Перспективами подальшого дослідження в даному напрямі є удосконалення 

планового механізму формування маркетингової політики промислового підприємства, 

використання якого забезпечить своєчасність реакцій, аналізу та контролю за діяльністю 

досягнення цілей та забезпеченням бажаним прибутком при здійсненні маркетингових 

операцій. 
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ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ЛИТВЕ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВА ИХ РАЗВИТИЯ 

 

На современном этапе, интерес к организациям социального общества в странах 

Балтии очень велик, как со стороны специалистов участвующих в процессе формирования 

организаций, так и у членов гражданского общества в целом. Приступая к изучению 

создания, формирования, оценке и дальнейшего развития  организаций социального 

общества, авторы уже с самого начала столкнулись с проблемами, связанными с 

определением видов и   наименованиями организаций в странах. Представим изучение 

данной проблемы на  примере  Литвы, одной из стран Балтии. 

Несоответствия в видах и названиях организаций социального общества, а именно  

некоммерческая ли, неправительственная, социальная, гражданская, добровольная, 

благотворительная, филантропическая организация, третий сектор, независимые сектора или 

другие названия,  наблюдается даже в Конституции Литовской Республики. В Конституции  

отражены общества, ассоциации и организации общественных условий, но каждое из 

отмеченных имеет различия в смысловой направленности и характеристике, что затрудняет 

четкое определение организаций социального общества.  

В настоящее время, в Литве закрепился все более распространенный  термин - 

неправительственная организация  (НПО), им заменили ранее доминирующие в 

повседневной речи такие термины как ассоциации, общественные организации.  

Другая причина заключается в том, что концепция неправительственной организации 

не отраженна ни в одном из законов Литвы. В связи тем, что достаточно длительный период 

в Литве не было никаких разграничений между терминами и понятиями организаций, в 

обществе возникало множество проблем. 

Анализируя опыт прошлых лет, можно отметить, что правительство приняло 

Либеральную конституцию, которая была утверждена парламентом 25 ноября 1992. В 

конституции был призыв  к созданию открытой, справедливой и сбалансированной политики 

гражданского общества, соблюдению прав граждан на свободу слова и собраний, которые 

необходимы для третьего сектора. Со вступлением  в Совет Европы, Литва, ратифицировала 

Европейскую конвенцию о защите прав человека и свобод. Нельзя не отметить о 

формировании общественного учреждения омбудсмена, которое имеет полномочия 

расследовать жалобы граждан и третьего сектора на неправомерные действия.  

В 1992 году было принято в первой резолюции Правительства Литовской Республики  

закон «О некоммерческих организациях», что послужило началом эпохи развития 

социальных организаций и созданию  первой неправительственной организации, 

зарегистрированной в Литве. Следует заметить, что не смотря  на прежнюю сумбурность в 

толковании и не определенность в понятиях, на момент принятия этого решения, уже было 

зарегистрировано около 260 организаций. 

Представим законодательное  развитие социальных организаций, т.е.  принятых и  

утвержденных Сеймом Литовской Республики Законов: - 1995 год -  «Общественные 

организации» (отменен в 2004 году) и  Закон о Религиозных общинах; - 1996 год -  

«Благотворительные фонды» и   Закон об общественных объединениях; - 2011 год – Закон об 

общественно полезных организациях; - 2013 год – Развитие неправительственных 

организаций [1]. 
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Учитывая эти позитивные изменения, можно сказать, что разработанные нормативные 

акты направлены на развитие третьего сектора в институциональной и структурной 

политике.  

По всей стране, в Министерстве юстиции было  зарегистрировано более 1000 

неправительственных организаций, значительное число из которых зарегистрировано в 

муниципалитетах, в виду их локального распространения. Можно отметить, что 

словосочетание – третий сектор, стало  широко  использоваться. Это, определило 

секторальное отношение организаций и учреждений. В связи с чем, наметилось четкое 

разделение по секторам: - первый - Власти, в том числе местные органы власти и ее 

институтов; - второй - частный бизнес; - третий - то, что осталось, и выше, были определены 

в качестве неправительственных организаций.  

Таким образом, все неправительственные организации являются организациями 

третьего сектора, и большинство организаций третьего сектора (за исключением 

профессиональных союзов, религиозных организаций), обозначим как - НПО. 

В целом можно отметить, что в Литве в настоящее время наиболее широко 

используются термины в вопросе организации для описания группы неправительственных 

организаций и некоммерческих организаций.   

Первая группа охватывает  все организации, кроме государственных некоммерческих 

организаций, т.е. НПО (неправительственные), и все НПО  за исключением тех, которые 

могут распределять прибыль.  

Таким образом,  неправительственные организации в самом широком смысле этого 

слова могут включить даже церковь (конфессиональные организации), союзы, взаимные 

страховые кооперативы, независимые средства массовой информации. 

Вторая группа -  включает некоммерческие организации, те организации, которые 

создаются в рамках закона, регулирующего некоммерческий статус.  

Третья группа - включает организации, которые не предназначены для получения 

прибыли. 

На сегодня, Литовское законодательство предусматривает 3 основных типа 

неправительственных организаций: - общественное учреждение (viesoji istaiga); - 

благотворительный фонд (labdaros fondas); - ассоциация (asociacija).  

По данным Неправительственной организации информации и Центра поддержки, по 

состоянию на 1 сентября 2014 года насчитывалось 1437 зарегистрированных 

некоммерческих организаций (НKO). Можно отметить, что большинство 

зарегистрированных некоммерческих организаций в городах. К примеру,  в городе Кельме - 

175 НКО, в Клайпеде - 79, в Шауляе - 50, в Панявежисе - 40  и безусловное первенство 

принадлежит Вильнюсу, где  зарегистрировано 673 НКО. [2]  Анализируя статистику, было 

выявлено, что  зарегистрированных НКО в городах больше, чем в регионах. Для оценки 

данного факта и выявления связи между наличием зарегистрированных НКО и количеством 

проживающего населения в городах и регионах, был проведен сравнительный анализ. 

Анализ показал, что  наибольшее количество, это 673 НКО, приходится на Вильнюс и 

составляет 0, 12% от общего количества проживающего населения. Тогда, как в городе 

Кельме, процент соотношения зарегистрированных НКО к населению составляет 1,64%, что 

на 1, 54% больше, чем в Вильнюсе, где проживает большее количество населения - 539 939 

человек. В Клайпеде, во втором  по количеству населения в Литве, доля зарегистрированных 

НКО, составляет только 0,05%. В тоже время, доля НКО, по отношению к населению в 

Шауляе и Паневежисе, одинаковая и составляет - 0,04%. Проведенный анализ не выявил 

наличие связи между количеством регистрируемых организаций и числом населения. 

Подводя итог, следует, что соотношение количества зарегистрированных НКО и наличием 

проживающих в городах составляет - 1,89%. А, в целом, соотношение общего количества 

НКО к населению, всего проживающих в Литве, составляет всего 0,04 процента, что 

является крайне низким показателем, по сравнению с другими Балтийскими странами. К 

примеру, в Эстонии -2,30%, в Латвии - 1,02% [2]. 
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По мнению авторов, такое не большое количество некоммерческих организаций в 

Литве, связано с тем, что долгие годы отсутствовала единая концепция развития НКО. Это 

подтверждает и тот факт, что по инициативе некоммерческих организаций, только  в 2013 

году 7 мая, Администрацией Президента и Национальной Коалицией НКО,  был принят и  

утвержден  законопроект (XIIP-493), который был направлен на уточнение понятия 

некоммерческих организаций. 

Исправить сложившуюся за долгие годы ситуацию,  представится разработанной 

концепции и плану действий по развитию некоммерческих организаций и сообществ, на 

период  2014-2016 годов. Целью концепции, является  - способствовать развитию 

долгосрочных неправительственных, бесприбыльных организаций, содействовать 

мобилизации и сотрудничеству с государственным сектором, неправительственными 

организациями для поддержания финансовой независимости, предпринимательства и 

добровольческой деятельности. Принятый план действий,  направлен на создание 

благоприятных условий для долгосрочного развития  неправительственных организаций, 

общинных организаций,  путем укрепления институционального потенциала. 

Таким образом, учитывая выше изложенное, можно отметить, что принятые меры на 

современном этапе в  отношении  социальных организаций в Литве, позволят улучшить их 

формирование и  развитие в перспективе, что   положительно повлияет на гражданское 

общество в целом.  
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ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ ЕФЕКЩИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ ФЕРОСПЛАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Феросплавні підприємства України залишаються не лише одним з базових елементів 

економіки держави, а й одним з основних джерел наповнення бюджету валютними коштами 

. Саме тому в сучасних ринкових умовах в Україні гостро постає питання чіткого визначення 

ефективності управління витратами феросплавних підприємств. 

Аналіз існуючих теоретичних і практичних підходів до оцінки ефективності 

управління в рамках підприємства та, зокрема, до оцінки ефективності управління 

витратами, дозволяє виділити наступні напрямки аналізу ефективності управління витратами 

феросплавних підприємств: матеріальні витрати; основні виробничі фонди; трудові ресурси. 

Для визначення вагових коефіцієнтів кожного з групових показників оцінки ефективності 

управління витратами скористуємось даними структурно-динамічного аналізу операційних 

витрат вітчизняних феросплавних підприємств. Так, з урахуванням значення вагових 

коефіцієнтів групових показників побудована наступна залежність інтегрального показника 

ефективності управління витратами феросплавного підприємства: 
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                        ......... 07,005,088,0 ртрфвовмвитрупр ЕЕЕЕ
                              (1) 

 

де, Еупр.витр. – показник ефективності управління витратами феросплавних 

підприємств; 

Ем.в. – значення показника ефективності управління матеріальними витратами; 

Ео.в.ф. – значення показника ефективності управління основними виробничими 

фондами; 

Етр.р. – значення показника ефективності управління трудовими ресурсами. 

В свою чергу групові показники потребують визначення одиничних показників та 

групування одиничних показників на підставі аналізу їх внутрішньо групових та між 

групових взаємозв‘язків.(Табл. 1) 

Таблиця 1 -Система показників оцінки ефективності управління витратами 

феросплавного підприємства 

№ Груповий показник Одиничні показники Роль показника в оцінці 

1  

 

 

Ефективність 

управління 

матеріальними 

витратами (Е м.в) 

1.1. Матеріаловіддача Характеризує вихід продукції з 

кожної гривні витрачених 

матеріалів 

1.2. Коефіцієнт 

співвідношення темпів росту 

обсягу виробництва і 

матеріальних витрат 

Характеризує у відносному 

вираженні динаміку 

матеріаловіддачі й одночасно 

розкриває фактори їхнього росту. 

1.3 Коефіцієнт використання 

потенційної сировини 

(відходів виробництва) 

Характеризує рівень 

використання потенційної 

сировини 

1.4. Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 

Зменшення цього коефіцієнта 

свідчить про уповільнення 

обороту оборотних засобів 

2  

 

 

 

Ефективність 

управління 

трудовими 

ресурсами (Е 

тр.р). 

2.1 Виробіток (працевіддача) 

Продуктивність праці 

(характеризується 

показниками виробітку та 

трудомісткості) 

Характеризує кількість 

виробленої продукції за одиницю 

часу, або кількість продукції, що 

припадає на одного робітника 

 

2.2. Трудомісткість 1 грн. 

продукції 

Характеризує витрати робочого  

на 1 гривню продукції   

2.3. Рівень витрат на оплату 

праці 

Характеризує частку витрат 

підприємства на оплату праці у 

структурі загальних витрат 

2.4. Коефіцієнт використання  

трудових ресурсів 

Характеризує рівень 

використання трудових ресурсів 

3  

 

 

Ефективність 

управління 

основними 

виробничими 

фондами (Е о.в.ф.) 

3.1. Фондовіддача Характеризує отримання 

продукції з 1 грн. основних 

виробничих фондів 

3.2. Коефіцієнт інтегрального 

завантаження 

Характеризує рівень 

використання обладнання як по 

продуктивності, так і по часу 

3.3 Фондоозброєність Показує величину основних 

засобів на одного працівника 

3.4. Коефіцієнт технічного 

стану основних виробничих 

фондів 

Характеризує рівень зносу 

основних виробничих фондів 

Розроблено автором на підставі [1, 2, 3, 4] 
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Таким чином, оцінка ефективності управління витратами повинна формуватися як 

системний показник, що характеризує сукупність факторів, які охоплюють різні аспекти 

операційних витрат феросплавного підприємства. Її комплексна оцінка повинна 

здійснюватись у контексті «стратегічного бачення» кінцевих результатів у вигляді 

запланованого рівня ефективності управління витратами феросплавного підприємства. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КАВИ ТМ «ЯКОБЗ» 

 

Для ефективної ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби 

фірмі необхідні маркетингові дослідження. Великі компанії щорічно проводять самотужки 

або замовляють проведення сторонніми організаціями 3-4 маркетингових досліджень. Під 

маркетинговими дослідженнями розуміється збір, обробка і аналіз даних про ринки, 

конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження 

підприємницького ризику в процесі прийняття управлінських рішень. Споживачі одна із 

головних ланок маркетингових досліджень. Щоб залучити своїх цільових клієнтів, потрібно 

знати, хто вони та які їхні загальні характеристики. Це компанії чи окремі люди? Чи 

знаходяться вони у певній демографічній групі щодо віку, географічного розташування та 

рівня доходів? Як вони купують продукцію чи послуги? Які особливості їх цікавлять? 

Каву завжди цінували за ту бадьорість і свіжість, яку приносить чашка цього 

божественного напою. На мусульманському Сході, де заборонено вживання спиртних 

напоїв, кави є обов'язковою складовою будь-якого святкового столу. В Україні, незважаючи 

на вільне вживання вина і більш міцних напоїв, кава так само дуже популярна. Місто в якому 

зявилась на Україні перша кава був Львів [1]. 

Кава – чудовий засіб для зняття втоми, пригнічення сонливості та підвищення 

концентрації і уваги. Кава стимулює пам'ять, сприяючи кращому запам‘ятовуванню 

інформації. Було проведено багато досліджень, присвячених широкому спектру питань про 

каву та здоров‘я людини. Наприклад, ми знаємо, що кава позитивно впливає на вільні 

радикали. Але досліджено, що кава може допомогти, навіть коли йдеться про діабет, хворобу 

Паркінсона і навіть астму. Кава як рослина відноситься до сімейства маренових і має близько 

60 видів. Для отримання кави використовуються тільки два з них: аравійська кава (або 

"арабіка") і конголезький (також відомий як "робуста"). Кава завоювала весь світ своїм 

неперевершеним смаком і стимулюючим ефектом. Кавовий ринок в Україні активно 

розвивається, хоча і далекий від насичення. Не дивлячись на те, що споживання кави в нашій 

країні за останні п‘ять років збільшилося у декілька разів, Україна по цьому показнику поки 

сильно відстає від Європи. Середньостатистичний європеєць споживає 6-8кг, а українець, 

згідно останнім даним International Coffe Organization, – приблизно 1кг кави в рік. За даними 

компанії ACNielsen Ukraine, зростання кавового ринку у фізичному виразі склав близько 15% 

(молотий – 15%, розчинний – 13%, кавові мікси – 27%). В грошовому виразі ринок ―приріс‖ і 
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того більше – на 23% (мелений – 27%, розчинний – 21%, мікси – 26%). Спеціалісти 

стверджують, що сегмент дешевої розчинної кави взагалі відмирає. Експерти також 

відзначають, що в Україні з'явилася категорія людей, готових платити за наддорогі сорти 

меленої і розчинної кави. Структура ринку: 75% – імпорт, 25% – вітчизняна фасовка (у 

фізичному виразі). Сезонність: 60-65% продажів доводяться на листопад — квітень. Кавові 

зерна у виробників цього року подорожчають приблизно на 15%. В результаті роздрібні ціни, 

як і минулого року, підвищаться на 5%. На Україну реалізуються такі торгові марки: Neskafe 

Classic, Neskafe Gold, Jacobs, Monterrey, Maccona, MacCoff, Tchibo, Maxwell House, Elite, 

Monterrey. Серед вітчизняних: Галка, Віденська кава, Коста – Ріка, Добра кава. 

Метою дослідження є виявлення, які найсильніші конкуренти на ринку кави у 

торгової марки «Якобз». Щоб досягти поставленої цілі потрібно вирішити наступні завдання: 

- збір та аналіз вторинної маркетингової інформації; 

- планування й організація збору первинної інформації, проведення анкетування; 

- систематизація й аналіз зібраної інформації; 

- представлення отриманих результатів дослідження. 

Кава Якобс входить в пятірку найкращих кавових напоїв, серед яких її конкурентами 

постають Nescafe, Tchibo, Maxwell House, Monterrey. Головним конкурентом кави «Якобс» є 

кава «Nescafe» компанії Nestle. Існує велика проблема: коли серед такої кількості виробників 

кави і такої ж кількості видів, споживач звичайно розгубиться, яку каву йому обрати і в 

якому вигляді [2]. 

Звичайно для того, щоб споживачі обирали певну марку розчинної кави, необхідно 

переконати, що вона насправді краща. І сьогодні потрібно придумувати новітні рекламні 

трюки, адже вже різні подарунки та акції не залучають споживачів. Необхідно принести 

якусь свіжу нотку в наступних напрямках: у рекламі, яка і відрізняє одну торгову марку від 

іншої; в упаковці; у використовуваних слоганах, які мають бути досить простими і такими, 

що запам‘ятовуються. Також в рекламних роликах, слід залучати знаменитостей, це в нас 

вже практикується, але не достатньо опрацьований підхід до такої реклами. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Мале підприємництво дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові та 

виробничі ресурси населення, слугує серйозним фактором структурної перебудови і 

забезпечення проривів науково-технічного прогресу, вирішує проблему зайнятості та інші 

соціальні проблеми ринкового господарства. У заходах щодо реалізації Національної 

програми сприяння розвитку малого підприємництва, затвердженої Законом України «Про 

Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від  21.12. 2000 

року № 2157-III, у 2001 року було намічено розроблення проектів законів України про 

внесення змін до Законів України  «Про підприємства в Україні» та «Про підприємництво», в 

яких передбачалося визначити терміни «велике», «середнє», «мале підприємництво», 

«мікропідприємництво» та «суб‘єкт малого підприємництва». Це залишилося нездійсненним. 

І тільки через три роки у новому Господарському кодексі, що набрав чинності з 1 січня 2004 

року, до малих підприємств віднесено фірми, що мають менш ніж 50 найманих працівників, 

а до великих – компанії, де зайнято більше 1000 працівників. А у Господарському кодексі 
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України, із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.02.2010 

року № 1873-VI, чітко прописано, що підприємства залежно від кількості працюючих та 

обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих 

підприємств, середніх або великих підприємств. Малими (незалежно від форми власності) 

визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний 

(фінансовий) рік не перевищує п‘ятидесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 

продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує семидесяти мільйонів гривень. 

Це також відображено у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» від 18.09. 2008 року № 

523-VI. Кількість зайнятих працівників на малому підприємстві визначається з урахуванням 

штатних, позаштатних та неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх 

сімей) працівників підприємства. Кількість найманих працівників включає середньооблікову 

кількість штатних та позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) 

працівників підприємства. За статистикою, на початок 2010 року на 10 тис. населення в 

Україні налічувалося 75 малих підприємств. Їх найбільша кількість зосереджена в Києві, де 

цей показник налічує 243 таких підприємства. На другому місці із 81 підприємствами на 10 

тис. населення знаходиться АРК. По Україні на даних малих підприємствах кількість 

зайнятих працівників (штатні, позаштатні та неоплачувані працівники) становить 2152,0 тис. 

осіб, а кількість найманих працівників (штатні та позаштатні працівники) налічує 2067,8 тис. 

осіб. Частка найманих працівників на малих підприємствах до їх загальної кількості по 

Україні вже налічує 25,3%. У той самий час частка обсягу реалізованої продукції малих 

підприємств до загального обсягу реалізації тільки трохи перевищує 16,7%. Частка прибутку 

від звичайної діяльності до оподаткування малих підприємств до загального обсягу прибутку 

становить 22,9%. Ця інформація відображає вагомий внесок малих підприємств не лише 

стосовно проблем працевлаштування значної кількості працівників, але й досить велику їх 

частку у виробництві ВВП та національного багатства. 

Існує низка факторів, що заважають розвитку малого підприємництва в Україні. 

Одним з них є низький рівень державної підтримки даного сектору, що згодом може 

призвести до його зникнення. Згідно із Законом України «Про державну підтримку малого 

підприємництва» від 19.10.2000 № 2063–III основними напрямками державної підтримки 

малого підприємництва є: 

1. формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація 

державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого 

підприємництва. 

2. встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва. 

3. запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та 

звітності. 

4. фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва. 

Залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і 

соціально-економічних програм, здійснення поставки продукції (робіт, послуг) для 

державних та регіональних потреб. 

Відродження і розвиток малого бізнесу в Україні вкрай  необхідні. Становлення 

значної кількості суб‘єктів малого бізнесу має, безперечно, позитивне значення для 

національної економіки, що значною мірою обумовить створення сучасної ринкової 

економіки з соціальною спрямованістю. 

Нестійкість малого бізнесу та слабкість його життєдіяльності обумовлені деякими 

негативними факторами. Шляхи подолання негативних факторів малого бізнесу в сучасних 

умовах господарювання, а саме: 

- державна підтримка 

- міжнародна допомога 

- інтеграційна підтримка через субпідряд 

- франчайзинг тощо, кооперування та самоорганізація малого бізнесу 
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- професійна підготовка та ефективне управління кваліфікованими кадрами.   

Отже,  вирішення існуючих проблем розвитку малого бізнесу в Україні та створення 

сприятливого середовища для нього потребують докорінної перебудови державної політики 

щодо сприяння цьому сектору економіки. Важливе значення у забезпеченні успішного 

розвитку малих підприємств відіграє ефективність стратегічного управління ними, що є 

підставою для подальшого розгляду даної проблеми.    
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

 

Наибольшую часть информации о мире мы воспринимаем визуально, поэтому нам 

необходим наглядный материал, который проще запомнить и с которым удобно работать. 

Метод «Интеллект-карты» – это разработка известного лектора, писателя и 

консультанта по вопросам интеллекта, психологии и обучения проблем мышления Тони 

Бьюзена. 

Главное в данном методе – это процесс получения нового знания, т.е. процесс 

рисования самой карты. 

Интеллект-карты (MindMap) – это инструмент для проведения презентаций, принятия 

решений, планирования своего времени, запоминания больших объемов информации, 

проведения мозговых штурмов, самоанализа, разработки сложных проектов, собственного 

обучения, развития, и многое другое. [4] 

Актуальность "Интеллект-карты" заключается в том, что с ее помощью информацию 

можно систематизировать и анализировать, а также развивать творческий потенциал путем 

выстраивания многоуровневой системы взаимосвязанных элементов. 

Целью данной работы является применение современного метода исследования - 

"Интеллект-карта" для эффективной систематизации информации и презентации результатов 

исследований. 

Метод "Интеллект-карт" - это изучение предмета путем рассмотрения и обработки 

большого количества информационного материала и представление его в удобной для 

восприятия и воспроизводства визуально-графической форме. 

Метод интеллект-карт способствует развитию техники запоминания, мышления и 

усвоения информации в процессе обучения, умения обрабатывать в мозгу поступающую 

информацию посредством восприятия, анализа, удержания, вывода и управления. 

Интеллект-карта помогает найти нестандартные пути решения проблем. 

MindMap представляет собой визуальную концепцию в виде ветвичной структуры, 

состоящей из топиков. На рисунке 1 представлена Интеллект-карта, отражающая 

возможности ее применения в образовательном процессе. 

При построении Интеллект-карты необходимо начинать с центра, где находится самая 

главная мысль, либо цель построения интеллект - карты. Информация считывается по кругу, 

начиная с центра карты и продолжая с правого верхнего угла и далее по часовой стрелке. Это 

правило принято для чтения всех интеллект-карт. При иной последовательности необходимо 

обозначить очередность чтения порядковыми цифрами. Для лучшего восприятия и 

запоминания карты желательно использовать как можно больше цветов и различных 

картинок. Таким образом, можно пробовать, экспериментировать, искать и находить лучшие 

способы представления информации, максимально подходящие именно для вас. Желательно 

использовать ключевые слова, складывая их в законченное предложение. 
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Рисунок 1. Применение интеллект-карт в обучении [5] 

Использование связующих ветвей помогает нашему мозгу с максимальной скоростью 

структурировать информацию и создавать целостный образ. Их количество не должно 

превышать 5-7 ответвлений от каждого объекта. [1] 

В образовательном процессе студенты могут применять интеллект - карты для 

формирования информационной базы по дисциплинам (лекции, практика, тесты, задания, и 

пр.), что способствует увеличению объема усваиваемой информации, которая необходима 

студенту для успешной деятельности. [2] 

Для преподавателя это будет прекрасной структурированной опорой при проведении 

лекционных занятий, чтобы не прерывать их вопросами вроде: - «И на чѐм я остановился?». 

Достаточно взглянуть на интеллект-карту, чтобы спокойно продолжить занятие. 

 
Рисунок 2. Интеллект-карта дисциплины «Маркетинг» [авторская разработка] 

MindMap успешно применяется и как метод научных исследований. Он очень логичен 

при необходимости составления плана исследований, накопления результатов и их 

структурирования. Данный инструмент  

На рисунке 3 представлена интеллект-карта, отражающая план авторов  по созданию 

данной статьи. 
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Рисунок 3. Интеллект-карта алгоритма статьи  

 

Таким образом, в обучении и научных исследованиях интеллект-карты приобретают 

всѐ большую популярность. Их создают с целью большего удобства и эффективности не 

только процесса обучения, но и в прочих отраслях, в которых используется 

интеллектуальный труд и необходимо прилагать умственные усилия. 
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МАЛЫЕ СЕЛА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

  

Даже в самых урбанизированных странах мира существуют малые села. В научной 

литературе до сих пор нет однозначного определения этого понятия, в т.ч. точного критерия 

их численности населения. В западной литературе вместо него часто используется другое 

понятие - «неурбанизированные территории».  

Во многих из существующих малых сел есть сходные проблемы, актуальные для 

подобного типа поселений во всех регионах мира. Это сезонный характер работы или 

вообще  отсутствие рабочих мест, а отсюда – безработица; низкие доходы; недоступность 

многих существующих в городах услуг, вызванная отсутствием школ, медицинских 

учреждений, почты, магазинов, культурных и спортивных учреждений, жилищно-
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коммунальных служб и т.п. Для этих сел часто характерно наличие социальных проблем: 

пьянства, алкоголизма, социального иждивенчества; демографических проблем: старения и 

депопуляции населения и др.  

Для малых сел сибирских регионов, кроме указанных выше проблем, характерны и 

другие: большая удаленность от городов и административных центров, часто слабая 

транспортная доступность, отсутствие или низкое качество дорог, редкое автобусное 

сообщение. 

Указанные проблемы, как правило, приводят либо к переселению жителей этих сел в 

более крупные населенные пункты и, следовательно, к  ликвидации малых сел, либо к 

сохранению этих сел на основе их превращения в туристские центры, развития в них не 

только сельского хозяйства, но и предпринимательства в других секторах экономики. 

В 2006 г. ОЭСР (организацией экономического сотрудничества и развития) была 

опубликована «Новая парадигма для неурбанизированных территорий» [1]. В этой работе 

предлагается новый подход к решению проблем указанных территорий. Целью старого 

подхода было выравнивание доходов, конкурентоспособность хозяйств, то новый подход 

предполагает другую цель – конкурентоспособность этих территорий, валоризацию местных 

активов, эксплуатацию неиспользуемых ресурсов. Прежде ключевым сектором выступало 

только сельское хозяйство, а при новом подходе их несколько – сельский и рекреационный 

туризм, лесное хозяйство, возобновляемые источники энергии, различные виды 

производственной деятельности. Причем производство не только сельскохозяйственной 

продукции, экологически чистых продуктов питания, но и сувениров, традиционной одежды 

и обуви и т.п. В роли основных инструментов ранее выступали только субсидии, а теперь 

ставка делается на инвестиции. Расширились и ключевые субъекты деятельности. Ранее в их 

роли были национальные правительства и фермеры, а при новом подходе – все уровни 

государственного управления: наднациональные, национальные, региональные и местные, а 

также различные местные организации: государственные, частные, неправительственные. 

В России проблемы малых сел решаются на основе принятия специальных 

документов. В ноябре 2010 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена 

Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ до 2020 г., согласно которой 

одной из важнейших стратегических целей государственной политики является создание 

условий для устойчивого развития сельских территорий. Это позволит обеспечить 

продовольственную безопасность России, повысить конкурентоспособность ее экономики и 

благосостояние населения. В указанной программе подчеркивается, что одна треть сельских 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек не охвачена ни стационарной, 

ни мобильной формой торгового обслуживания, бытовой сервис почти полностью разрушен. 

Остро стоит проблема обеспечения жителей сельских территорий питьевой водой. 

Телефонная плотность в сельских населенных пунктах в 2,4 раза меньше, чем в городах. 

Около одной трети сельских поселений еще не имеют подъездов по дорогам с твердым 

покрытием [2]. 

На основе этой Концепции только в двух субъектах Российской Федерации были 

разработаны и приняты целевые программы сохранения и развития малых сел. Оба этих 

субъекта находятся в Сибири.  

В декабре 2011 г. была утверждена республиканская целевая программа «Сохранение 

и развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012-2015 годы» [3]. Ее цель - устойчивое 

социально-экономическое развитие малых сел в Республике Бурятия и создание 

благоприятных условий для организации и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, а 

также развитие на их базе семейных животноводческих ферм. Для достижения цели в 

программе предполагается стимулировать сельскохозяйственное производство фермерских 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей в малых селах; расширять и модернизировать 

их производственную базу; обеспечить их альтернативными источниками энергии, 

водоснабжением, бытовым обустройством, доступом к сети Интернет; организовать оказание 

первой помощи в малых селах.  
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В январе 2013 г. подобная программа была утверждена и в другом субъекте РФ. Это 

долгосрочная республиканская целевая программа «Сохранение и развитие малых сел 

Республики Хакасия (2013–2015 годы)» [4]. Если программа Бурятии нацелена на развитие 

семейных фермерских, в основном животноводческих хозяйств, то цель указанной 

программы в Хакасии - сохранение, развитие малых сел и  создание комфортных условий 

проживания в них. Задача программы - улучшение качества жизни населения малых сел.  

Для решения этой задачи в программе предусмотрены организация социальной 

поддержки населения в малых селах с использованием мобильных социальных бригад, 

организация первой медицинской помощи,  приобретение автомобилей для доставки 

лекарств, проведение мониторинга рынка труда этих сел с применением метода социального 

картографирования, проведение в них культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

выделение субсидий бюджетам муниципальных образований на сохранение и развитие 

малых сел из бюджета республики. Для реализации указанных мероприятий в этой целевой 

программе запланированы финансовые средства в объеме 150000,0 тыс. рублей, в т.ч. 

субсидии бюджетам муниципальных образований – 139915,0 тыс. рублей. 

В этой программе к малым селам были отнесены поселения с численностью 

населения до 100 человек. В 2013 г.  в Хакасии насчитывалось 76 таких сел с населением 

3038 человек, с постоянной численностью домохозяйств 1256 единиц. Это 1,8% от 

численности сельского населения. В них в основном проживают представители титульного 

этноса. С 2014 г. состав сел, на которое распространяется действие программы, заметно 

расширился. В указанную программу были включены села с населением до 200 человек, но 

находящиеся от столицы, города Абакана, на расстоянии свыше 150 км. Это 24 села, в 

которых проживает 3742 человека (2,2% от численности сельского населения) с 1449 

домохозяйствами. Кроме того, под действие программы попали еще  поселения в Аскизском 

и Таштыпском районах, где традиционно проживают коренные и малочисленные народы. 

Т.е. эта программа распространяется на 102 населенных пункта. За каждым селом 

правительством республики были закреплены шефы, органы государственной власти: 

министерства, комитеты или ведомства. В 2013 г. в рамках этой программы ими 

осуществлялись мероприятия, направленные на улучшение качества жизни населения малых 

и отдаленных сел: бурение скважин, установка уличных фонарей, благоустройство 

территорий сел, ограждение кладбищ, строительство детских игровых и спортивных 

площадок, ремонт и оснащение специальной техникой сельских клубов, организация 

передвижного аптечного пункта и т.п. 

Но, не отрицая достоинств указанных программ и положительных результатов, 

необходимо отметить следующее. Эти программы больше основаны на старом подходе, 

когда голодающему дают рыбу, а надо бы – удочку. На что и ориентирует новый подход в 

решении проблем малых сел. 
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АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Каждое предприятие нуждается в грамотной ассортиментной политике, которая 

должна являться одной из важнейших составляющих общей конкурентной стратегии 

компании.  

Сегодня рынок сам определяет необходимый ему ассортимент, в связи с этим 

предприятия должны стремиться удовлетворить спрос лучше и эффективнее, чем 

конкуренты. При неоптимальной структуре ассортимента происходит снижение как 

потенциального, так и реального уровня прибыли, потеря рыночных позиций и, как 

следствие, снижение финансовых показателей деятельности предприятия. Формирование 

сбалансированного ассортимента, способствующего оптимизации прибыли и сохранению 

желаемой прибыли на длительный период времени, актуально для любого предприятия, 

стремящегося быть конкурентоспособным. 

Ассортиментная политика предприятия – система мер стратегического характера, 

направленная на формирование конкурентоспособной модели, обеспечивающей устойчивые 

позиции предприятия на рынке и получение необходимой прибыли. 

Эта политика является центральным элементом коммерческой стратегии предприятия 

на рынке. Главной ее целью в современных условиях хозяйствования является определение 

набора товаров, наиболее предпочтительных для обслуживаемого сегмента рынка [3, с.175]. 

Предприятие в рамках стратегии развития должно проводить активную товарную 

политику и планировать расширение или сокращение и обновление ассортимента товаров. 

Ассортиментная политика четко определяет, товары каких видов, подвидов, товарных 

групп, модификаций и марок следует производить и продавать. 

Оптимальный набор ассортимента, т. е. рациональное соотношение товаров, 

позволяет предприятию гибко реагировать на изменения в сезонности производства, 

неблагоприятное влияние погодных условий на производство, хранение, транспортировку, 

доработку и переработку продукции, переход товара от одной стадии жизненного цикла к 

другой, способствует стабильному получению прибыли предприятием. 

При обосновании ассортиментной политики рекомендуется исходить из общих 

правил, предусматривающих одновременный выход на рынок со следующими товарными 

группами: 

- основные — товары, приносящие предприятию основную прибыль; 

- поддерживающие — товары, приносящие предприятию меньшую прибыль, чем 

основные, но поступающие на рынок постоянно и поэтому стабилизирующие выручку от 

продаж; 

- стратегические — товары, от которых предприятие ожидает получения 

значительной прибыли в будущем; 

- тактические — товары, призванные стимулировать реализацию основных товарных 

групп [3, с.227]. 

При разработке и осуществлении ассортиментной политики следует принимать во 

внимание роль и значение для предприятия товаров, которые готовятся к внедрению в 

производство или к снятию с производства. 

Задачами ассортиментной политики предприятия могут быть удовлетворение 

запросов потребителей, оптимальное использование технологических знаний и опыта, 

оптимизация финансовых результатов деятельности фирмы, завоевание новых покупателей и 

другие. 



262 
 

Существует несколько видов ассортиментной стратегии: 

- товарная дифференциация; 

- узкая специализация; 

- товарная диверсификация; 

- вертикальная интеграция и др. 

Товарная дифференциация предусматривает достижение предприятием особого 

положения своих товаров на рынке. Товары отличаются от товаров конкурентов 

специфическими потребительскими свойствами, очень высоким качеством, имеют 

технологические преимущества и т. п., благодаря чему предприятие имеет отдельные 

«ниши» спроса. 

Узкая специализация означает, что предприятие может работать на узком сегменте 

рынка. При этом сферы сбыта продукции ограничены. Такая стратегия принимается в 

случае, если она является вынужденной по причине недостатка ресурсов для расширения 

ассортимента; устраивает предприятие при наличии глубокой сегментации рынка данного 

товара; является оптимальной в силу того, что предприятие небольшое и периодически 

меняет свою специализацию для адаптации к постоянно меняющемуся спросу. 

Товарная диверсификация подразумевает значительное расширение сферы 

деятельности предприятия и производство большого числа разнообразных товаров и услуг. 

Такая ассортиментная политика направлена на достижение стабильности работы 

предприятия, так как снижает риск падения спроса и  кризисных явлений  в производстве 

одного товара или одной отрасли. 

Вертикальная товарная интеграция предполагает расширение деятельности 

предприятия на основе объединения в единую технологическую цепь воспроизводства 

конечного товара (начиная с сырьевых продуктов и кончая выполнением сбытовых функций) 

[1, с.251]. Ассортиментная политика требует своего изменения или существенных 

корректировок в случаях, если предприятие располагает избыточными производственными 

ресурсами; не все отрасли и продукты рентабельны; постоянно уменьшаются сумма прибыли 

и уровень рентабельности предприятия; не использованы возможности рынка, на котором 

недостаточно тех или иных товаров, имеющих спрос, а на предприятии есть необходимые 

предпосылки для их производства. 

Производителям необходимо помнить, что наличие сбалансированного ассортимента 

ещѐ не является причиной обращения клиентов именно к нему. Необходимо помнить, что в 

современной конкурентной среде результаты деятельности предприятия зависят не только от 

того какие дополнительные условия предлагаются клиентам. Для розничных покупателей 

это, например, может быть хорошо отлаженное обслуживание. Для оптовых покупателей – 

система рассрочки или отсрочки платежа, организация доставки на транспорте предприятия 

и др. [2, с.129]. 

Сегодня на рынке идет естественный отбор, и выигрывает тот, кто сможет 

предложить оптимальный ассортимент, устраивающий потребителей по качеству и цене, и 

оптимальный набор сопутствующих услуг. Именно за тем и пойдет покупатель, а покупатель 

решает все. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Инновационный менеджмент представляет собой  взаимосвязанный комплекс 

действий, нацеленный на достижение необходимого уровня жизнеспособности и 

конкурентоспособности организации. 

Следует отметить, что объектами инновационного менеджмента 

выступают инновация и инновационный процесс. В свою очередь инновационный процесс 

— это процесс создания, освоения, распространения и использования инновации. 

Инновационный процесс применительно к продукту (товару) определяется как процесс 

последовательного превращения идеи в товар через этапы фундаментальных и прикладных 

исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства, сбыта. 

Укрупнено инновации могут быть разделены на продуктовые, технологические и 

организационно-распорядительные. [3, с. 34] Проблемы исследования инновационных 

процессов изложены в трудах П. Друкера, М. Кастельса, Ф. Котлера, Л. Ф. Никулина, П. И. 

Пимашкова, Э. Петерса, П. Смита, Д. Тапскотта, М. Хаммера и др.  

Актуальность развития инновационного менеджмента, важность опоры на инновации 

сегодня очевидна, поскольку поток инноваций стал настоящим «топливом» в ускорителях 

современного постиндустриального общества. Основное орудие в инновации – это 

технологические инновации, а основа инноваций – знания, из этого возникает 

необходимость особого типа менеджмента, соединяющего их воедино. Развитием этого 

эволюционного процесса явилась интеллектуализация бизнеса. Именно в бизнес - аналитике 

было осознано, что инвестиции в знания могут давать значительную финансовую отдачу, а 

поток знаний в НИОКР обеспечивает организациям сохранение перспектив для роста. 

Можно констатировать наличие двух взаимодополняющих потоков: с одной стороны 

– это глобализация экономики на основе неценовой инновации, и с другой – взрывное 

развитие научно-технического прогресса, опережающий рост наукоемких секторов мировой 

экономики. В связи с этим передовой менеджмент переместился в область инновационного 

менеджмента, и охват его сферы постоянно увеличивается. [1] 

Специфика развития современности изменила философию менеджмента и теперь: под 

эффективным менеджментом  подразумевается – инновационный менеджмент. На 

сегодняшний момент инновационный менеджмент это и есть ядро современного 

менеджмента организации. 

Анализ инновационной практики крупных современных фирм показывает смещение 

технологического менеджмента в область управления эволюцией знаний, защитой 

аккумулированного знания, прогнозированием его развития и мониторинга знаний 

конкурентов. Знания повсеместно начинают восприниматься как источник будущего 

конкурентного успеха, и их необходимо защищать. Если рассмотреть политику патентования 

мега-фирм, мы увидим резкий рост патентной активности, который наблюдается в последнее 

время во всех отраслевых сегментах. [3, с.112] 

Сегодня мировая ситуация  требует принципиально нового подхода к управлению 

организацией. Сейчас в центре активности находится фирма и предприниматель, для 

которых  культура инновационного менеджмента важна как инструмент его выживания на 

рынке. Как их действия будут увязаны с действиями государственной инновационной 

политики – это, конечно, вопрос особый, но он требует так, же инновационных решений .  

За прошедшие полвека политика большинства развитых государств была направлена 

на развитие связей науки с промышленностью и стимулирование коммерциализации 

научных разработок. Это привело к созданию и широкому распространению 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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инфраструктуры поддержки научно-технических инноваций - научные и технологические 

парки, технополисы, регионы науки и т.д. Но система научных и технологических парков, 

которая хорошо зарекомендовала себя, эффективна для этапа научно-технической 

революции.  

Сейчас необходимы современные формы организации научно-технической сферы -  

это инновационный менеджмент организации.  

Если говорить о менеджменте, основная конкуренция между организациями давно 

уже идет на уровне идей, стратегий и концепций развития. А если рассмотреть его 

инструменты, то на первом месте сейчас находятся технологии воздействия на сознание. 

Хотя бы потому, что одной из главных функций инновационной инфраструктуры является 

формирования потребности в инновациях в масштабах общества.  

Инновационный прорыв должен обеспечить кардинальное изменение 

социокультурной ситуации в обществе. И в первую очередь речь должна идти о 

формировании слоя стратегически и инновационно мыслящих людей, способных создавать и 

реализовывать целостную инновационную инфраструктуру страны.  

Наиболее актуальные проблемы и задачи, которые должны рассматриваться и 

решаться в рамках инновационного менеджмента организации это, прежде всего:  

- исследование рынка для новых продуктов;  

- прогнозирование деятельности, характера и стадий жизненного цикла нового 

продукта;  

- определение способов продажи нового продукта;  

- исследование конъюнктуры рынков ресурсов, и т.д.  

Инновационный менеджмент в современных условиях — это образование в 

крупнейших фирмах единых научно-технических комплексов, объединяющих в единый 

процесс исследование и производство. Это определяет тесные связи на всех уровнях цикла 

«наука — производство — конечный потребитель».  

Сегодня в инновационной политике крупных фирм отчетливо проявилась тенденция к 

переориентации направленности научно-технической и производственно-сбытовой 

деятельности. Она выражается, прежде всего, в стремлении к повышению в ассортименте 

выпускаемой продукции удельного веса новых наукоемких и высокотехнологичных изделий, 

сбыт которых ведет к расширению сопутствующих технических услуг: консультационных, 

инжиниринговых, обслуживающих. [4, с. 65] 

Для выживаемости организации в новых условиях рынка именно инновационный 

менеджмент, его результаты являются главным условием успеха и эффективности. Качество 

реализованных нововведений существенно зависит от того, как организован инновационный 

процесс в организации.  

Для успешного осуществления инноваций необходимы адаптация к требованиям 

рынка, технологическое превосходство товара, стремление к выпуску новых товаров, 

использование оценочных процедур, благоприятная конкурентная среда, соответствующие 

организационные структуры управления.  

Негативное воздействие на инновационный менеджмент оказывают поверхностный 

анализ рынка, нехватка финансовых и материальных ресурсов, производственные и 

коммерческие проблемы. Поэтому при планировании инновационной политики необходимо 

использовать как общие подходы к планированию, так и специфичные для инновационной 

деятельности принципы. [2, с. 27] 

Таким образом, в современных условиях инновационный  менеджмент является 

эффективным инструментом развития  бизнеса, тем самым развивая и отечественную 

экономику. Инновационный  менеджмент призван содействовать инновационному развитию 

и технологическому прогрессу, выступать в качестве гаранта и двигателя общественного 

развития, носителя прогрессивных ценностей, основы нового общества и защитника 

национальных интересов. Современная инновационная экономика требует и современного 

подхода к решению проблемы кадрового обеспечения, подразумевающего комплексное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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развитие инновационного менеджмента. В настоящее время интеллектуальный потенциал  

должен стать основой  дальнейшего развития экономики в условиях глобальной 

нестабильности. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ КАК СПОСОБ   ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Актуальность выбранной темы определяется как эффективная мотивация персонала, 

являющаяся одним из наиболее существенных факторов конкурентоспособности 

современных организаций. 

Сегодня стимулирование играет огромную роль в организации деятельности 

предприятия, так как оно направлено на мотивацию работников к эффективному и 

качественному труду, который не только покрывает издержки работодателя на организацию 

процесса производства, оплату труду, но и позволяет получать определенную прибыль. 

Мотивация - процесс стимулирования кого-либо (отдельного человека или группы 

людей) к деятельности, направленной на достижение целей организации. Мотивация 

необходима для продуктивного выполнения принятых решений и намеченных работ [2, с. 

40]. 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности и существующей системы мотивации 

ОАО «Барановичхлебопродукт» позволил разработать мероприятия по обеспечению 

материального стимулирования работников для более высокой производительности труда, 

увеличения выпуска продукции, улучшения качества выпускаемой продукции на 

предприятии. 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и 

сборов, включаемых в выручку) в действующих ценах величина, которой составила в 2011 г. 

– 198089 млн. руб., в 2012 г. – 305633 млн. руб., в 2013 – 407287 млн.руб. значительно растет, 

а так же происходит увеличение в ОАО «Барановичхлебопродукт»  и прибыли от реализации 

продукции, работ, услуг, величина которой составила в 2011 г. – 73568 млн.руб., в 2012 г. – 

85816 млн.руб., в 2013 г. – 105467 млн.руб. 

В результате исследования были сформулированы основные мероприятия по 

стимулированию труда работников ОАО «Барановичхлебопродукт»: 

во-первых, установление дифференцированной шкалы доплат к основному заработку 

работников в зависимости от количественных и качественных показателей 

производственных должностей; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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во-вторых, передача коллективу дохода, полученного в результате роста 

производительности труда, для повышения оплаты труда. Коэффициент соотношения роста 

оплаты труда и прироста производительности труда может быть от 0,5 до 1,0; 

в-третьих, контрактная система оплаты труда руководителей и специалистов, 

предусматривающая основную и дополнительную оплату их труда с учетом критериальных 

показателей; 

в-четвертых, организация конкурсов на звание «Лучший по профессии»; 

в-пятых, обобщение и распространение передовых приемов, демонстрация их в форме 

«мастер-класса». 

 Основными экономическими показателями деятельности трудовых коллективов, рост 

которых ожидается от внедрения предлагаемых мер, являются объем производства 

продукции, выручка от ее реализации и производительность труда. В результате от 

предложенных мероприятий получим как экономический, так и организационный эффект [1, 

с. 43]. 

Экономический эффект найдет выражение в повышении производительности труда и 

росте выручки от реализации продукции в целом, организационный – в снижении текучести 

кадров.   

Таблица Динамика показателей эффективности производительности труда в ОАО 

«Барановичхлебопродукт», млн.руб 

 

При росте производительности труда на 10% к уровню 2013 года (ПТ2014 = ПТ2013 * 

10% = 649,57 * 10%) = 64,9 млн. рублей, выручка от реализации продукции увеличится на 

5% (В2014 = В2013 * 5% = 407287 * 5%) = 20364 млн. рублей (таблица 1). 

Таким образом, в результате внедрения предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию морального и материального стимулирования, ожидается получение 

значительного социального эффекта и экономического эффекта в размере 20364 млн. руб.   

 Предложенные рекомендации, при условии внедрения их в практическую 

деятельность ОАО «Барановичхлебопродукт», должны дать значительный положительный 

эффект как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  МОБИЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

 

Мобильный маркетинг становится все популярнее во всем мире. Все большее число 

интернет маркетологов считают мобильный маркетинг наиболее перспективным 

направлением в своей деятельности. 

Современные маркетологи обращают все более пристальное внимание на новую 

мобильную медиа среду, основу которой составляют современные форматы и технологии 

Показатель Год 

2013          2014 

Производительность труда, % 64,9         649,57 

Выручка от реализации продукции, млн.руб 20364        407287 
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передачи информации в сетях сотовой связи. Аудитория в Республике Беларусь этой медиа 

среды растет огромными темпами. Мобильный маркетинг — интерактивный маркетинговый 

инструмент, маркетинговые коммуникации, в реализации которых задействован мобильный 

телефон [2]. Основное достоинство мобильного маркетинга — то, что он легко и 

непринужденно интегрируется в традиционную рекламную кампанию. 

Возможностей применения мобильных коммуникаций для решения маркетинговых 

задач очень много. Это: 

 мобильные игровые и информационные маркетинговые коммуникации; 

 продвижение товаров и услуг; 

 стимулирование продаж, игровые коммуникации; 

 организация обратной связи; 

 создание сообществ потребителей; 

 мобильный директ маркетинг и др. 

По формату акции мобильного маркетинга могут быть следующими: 

 мобильные викторины; 

 sms и mms купоны; 

 голосования; 

 анкетирование; 

 java-приложения и sms игры; 

 интерактивная реклама и др. 

На фоне снижения эффективности традиционных рекламных каналов - таких как 

телевидение, радио, пресса, прямой мобильный маркетинг обладает следующими 

преимуществами: 

 установление с адресатом прямой связи, без участия каких-либо посредников; 

 осуществление рекламной акции при минимальных затратах временных и 

денежных ресурсов;  

 персонифицированный контакт с потребителем;  

 высокая читаемость смс-сообщений. 

Мобильный маркетинг имеет две основные цели – выстраивание взаимоотношений с 

клиентом и увеличение количества продаж. Эти каналы коммуникации дает возможность 

донести информацию напрямую клиенту  и стоимость контакта при этом значительно ниже, 

чем наружная или печатная реклама[1]. 

Когда мобильный маркетинг существует и действует на законных условиях, 

предлагает получателям только актуальную информацию и позволяет приобретать 

необходимые товары и услуги на привлекательных условиях, только тогда достигается одна 

из основных целей маркетинга — получение дохода. 

Поэтому маркетинговая рассылка не должна быть назойливой, устаревшей, грубой 

или нецензурной. Ключевыми пунктами успеха мобильного маркетинга станет 

персонифицированность сообщений (SMS- и MMS-маркетинг), возможность легко 

отписаться от рассылки, грамотный и привлекательный контент сообщений, возможность 

интерактивного доступа и прочие. 

Мобильный маркетинг продолжит свое успешное развитие, опираясь именно на 

медийные возможности приложений для мобильных устройств нового поколения, на 

грамотную и комплексную маркетинговую политику компаний. Современный потребитель 

готов принимать рекламу из мобильных устройств, и по собственной воле предоставляет 

информацию о себе, своем местоположении, образовании, вкусовых и личных 

предпочтениях. 
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РОЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА В СТРУКТУРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

В последние время вместе с возрастанием роли маркетинга возрастает роль 

маркетинговых коммуникаций. Маркетинговые коммуникации осуществляют передачу 

сообщений потребителям с целью сделать товары и услуги компаний привлекательными для 

целевой аудитории. 

С каждым годом увеличивается значение такого коммуникационного инструмента, 

как стимулирование сбыта. 

Стимулирование сбыта – важнейший элемент маркетинговых коммуникаций, 

заключается в применении различных, преимущественно краткосрочных, побудительных 

средств, призванных увеличить продажи отдельных товаров или услуг [2]. Наличие 

ограничений на рекламную деятельность привело к перемещению акцентов на 

стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта включает в себя широкий спектр средств, 

призванных вызвать более быструю ответную реакцию со стороны рынка. Оно направлено 

на три уровня дистрибьюторской цепи: потребитель, оптовый или розничный торговец, 

отдел сбыта компании. 

Стимулирование потребителя включает в себя бесплатные образцы товара, скидки, 

конкурсы, купоны и др. Стимулирование торговли включает оптовые скидки, бесплатные 

товары, совместная реклама, конкурсы среди дилеров. Стимулирование собственного 

торгового персонала состоит из премий, комиссионных, соревнований и подарков. 

Стимулирование сбыта является деятельностью, осуществляемой для того, чтобы 

формировать у определѐнных категорий покупателей психологическую реакцию, 

согласиться на предложение продавца через передачу им специфической информации о 

предприятии-продавце или его продукции и увеличить выручку предприятия. 

Цели стимулирования сбыта направлены на привлечение новых покупателей, а также 

поощрение постоянных и случайных покупателей. 

Популярность стимулирования сбыта определяется его способностью активизировать 

процесс продажи, однако, если пользоваться этими приемам необоснованно, то полученный 

результат может разочаровать и принести убытки. Стимулирование сбыта содействует 

кратковременному увеличению объема продаж, поэтому влияние этого приема должно быть 

ограничено во времени.  

Специфические особенности стимулирование сбыта [1]: 

 повышает информированность потенциальных потребителей, создавая благоприятные 

условия для пробы товара; 

 сочетание дополнительной мотивации и ограничения на период ее действия создает 

условие для быстрой реакции потребителей на предлагаемые стимулы; 

 предложения стимулирования сбыта не создают у потребителей впечатление 

навязчивости, хотя частота их повторения может быть сопоставима с рекламой;  

 стимулирование сбыта создает условия для осуществления желаемого фирмой 

действия со стороны определенного субъекта.  

Тенденция нескольких последних лет в области продвижения продуктов заключается 

в увеличении затрат на стимулирование сбыта по сравнению с затратами на рекламу [3]. 

Этому способствует ряд факторов: 
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 все чаще руководство компаний воспринимает стимулирование сбыта как 

эффективное средство повышения уровня продаж; 

 конкуренция между компаниями растет, и потребителям все сложнее различать 

конкурирующие торговые марки. Фирмы усиливают стимулирование, и потребители 

начинают лучше ориентироваться в их товарах; 

 произошло снижение эффективности рекламы из-за увеличения ее стоимости, 

чрезмерной насыщенности средств распространения информации рекламными 

сообщениями, поэтому мероприятия по стимулированию продаж вместе с другими видами 

коммуникаций, такими как, прямая почтовая рассылка, может обеспечить более эффективное 

воздействие на целевых потребителей [3]. 

Таким образом, выделим преимущества и недостатки мероприятий по 

стимулированию сбыта. Преимущества: дают дополнительный стимул к действию; 

стимулируют покупки на пробу; стимулируют постоянные или повторные покупки; 

увеличивают частоту покупок и их объем; затраты на стимулирование сбыта ниже, чем 

затраты на рекламу; сразу после реализации программы можно измерить результаты и 

оценить эффективность. Недостатки мероприятий по стимулированию сбыта: некоторые 

потребители не будут покупать до тех пор, пока нет скидки с цены; возможно 

мошенническое погашение купонов и воровство подарков; могут снизить образ торговой 

марки, создать нечувствительность к брендам [1]. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ 

 

У стандартах ISO 9000:2000, які застосовуються при створенні та удосконаленні 

систем менеджменту якості організацій (підприємств), результативність визначено як 

ступінь реалізації запланованої діяльності і досягнення запланованих результатів, а під 

ефективністю розуміють співвідношення між досягнутим результатом і використаними 

ресурсами [5].  

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) для визначення результативності 

діяльності вітчизняних компаній з управління активами (КУА) формує їхній ренкінг 

(ранжування). 

Згідно Методики ренкінгування КУА інститутів спільного інвестування (ІСІ) УАІБ 

здійснює ранжування за рядом критеріїв: сукупною вартістю активів (ВА), сукупною 

вартістю чистих активів (ВЧА) та зміною ВА та ВЧА, які визначаються окремо по 

венчурним та невенчурним ІСІ [1]. 

За даними УАІБ в ІІ кварталі 2014 року серед 343 КУА варто виділити ТОВ «КУА 

«ХОЛДИНГ ГРУП», якому в управління передано 4,1% вартості активів та 69,9% вартості 

чистих активів венчурних ІСІ. Серед невенчурних ІСІ найкращі результати показує ТОВ 

«КУА «Ф‘южн Капітал Партнерз», якому відповідно передано 14,0% та 13,0% [4]. 
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Ренкінгування КУА недержавних пенсійних фондів (НПФ) здійснюється за 

Методикою ренкінгування компаній з управління активами НПФ за результатами їхньої 

діяльності. Порівняння результатів діяльності КУА відбувається за такими показниками: 

обсягом пенсійних активів в управлінні, приростом пенсійних активів в управлінні та 

кількістю недержавних пенсійних фондів, які обслуговуються КУА [2]. 

Ренкінг КУА за вартістю активів НПФ в управлінні за ІІ квартал 2014 року вказує на 

КУА «ОПТІМА – КАПІТАЛ», в управлінні якого знаходиться 13,6% активів на ринку НПФ. 

За приростом пенсійних активів в управлінні лідером вважається ТОВ "Керуючий 

адміністратор ПФ "Паритет", яке збільшило активи на 9,5% [4]. За кількістю НПФ, які 

обслуговуються КУА варто виділити ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» – 6 НПФ. 

Відповідно до Методики ренкінгування компаній з управління активами, що 

обслуговують страхові компанії, порівняння результатів діяльності КУА здійснюється за 

такими показниками: обсягом активів страхових компаній в управлінні КУА, приростом 

активів страхових компаній в управлінні та кількістю страхових компаній, які 

обслуговуються КУА [3]. 

За результатами ІІ кварталу 2014 року лідером щодо приросту вартості активів СК, які 

знаходяться в управлінні є ТОВ "КУА "ОТП Капітал", яке збільшило контроль активів СК на 

58,4%. Ренкінг КУА за кількістю страхових компаній вказує на першість ТОВ «КУА «ОТП 

Капітал», яке обслуговує 2 СК. Тоді як ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» управляє 48,2% від 

усіх активів страхових компаній, що знаходяться в управлінні [4]. 

На наш погляд всі розглянуті критерії відображають результативність, проте критерії 

ефективності надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів 

залишаються невизначеними.  

Вважаємо, що для визначення ефективності надання фінансових послуг доцільно 

використовувати показник дохідності інституційних інвесторів, які знаходяться в управлінні 

КУА.  УАІБ щоквартально та щорічно здійснює моніторинг дохідності ІСІ за типами фондів 

(відкриті, інтервальні, закриті (невенчурні), венчурні) та за класами фондів відповідно до 

їхньої структури активів. Для визначення ефективності може бути обрано як один із цих 

підходів, так і обидва одночасно [1]. Визначення ефективності отриманих послуг НПФ та 

СК, які перебувають в управлінні КУА розраховується лише окремими інституційними 

інвесторами та потребує систематизації. 

Таким чином, визначити ефективність надання послуг з управління активами за 

конкретними критеріями на сьогодні  неможливо. Відсутність повноцінної інформації не дає 

змогу інвестору орієнтуватись на ринку та стримує  розвиток повноцінної конкуренції 

вітчизняних КУА на міжнародних ринках капіталів. 
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРОВ ГОРОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЭЛЕМЕНТАМ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ «4Р» 

 

Московская область – ведущий «театральный» регион России, в городах которой 

действуют десятки профессиональных и народных (любительских) театров, многие из них 

снискали заслуженную славу не только у зрителей, в «актерско-режиссерской среде», но и у 

представителей органов государственного регулирования и бизнес-сообщества. По-нашему 

мнению, успешность деятельности театров подмосковных городов, во многом, обусловлена 

еѐ соответствием элементам маркетинговой концепции «4Р» [1].  

Так, в направлении репертуарной политики, являющейся «маркетинговым 

продуктом» для театрального учреждения, выделяются примеры Мытищинского театра 

«ФЭСТ» и «Театрального Ковчега» (Сергиев-Посад), которые представляют зрителям на 

постоянной основе свыше 20 спектаклей [2;3]. В Подмосковье существует уникальный 

театральный коллектив – Театр ростовых фигур «Софит», не имеющий своего собственного 

помещения, но активно ведущий гастрольную деятельность и предлагающий зрителям 

игровые театрализованные программы для детей и взрослых, веселые музыкальные сказки, 

новогодние шоу-представления, участие в карнавальных шествиях [4]. Щелковский 

драмтеатр, практически единственный театр России, имеющий в своем репертуаре 

произведение «социального заказа» - антинаркотическую пьесу «Я выбираю жизнь», которая 

представляется, как на сцене самого театра, так и в учреждениях образования региона [5].   

При формировании ценовой политики стратегию «высоких цен» среди подмосковных 

театров реализует только Московский областной театр драмы и комедии (г. Ногинск), 

которая полностью соответствует философии данного учреждения культуры «Самый 

лучший театр в мире» [6].   

В области стимулирования сбыта заслуживающий внимания опыт привлечения 

зрителей, а соответственно, и продвижения театральных показов, наработан в ТЮЗ г. 

Королѐва: практикуются постоянные встречи с директорами школ с показом для них 

премьер, внедрен «Театральный абонемент» с льготной стоимостью посещения спектаклей, 

по сюжету многих постановок в антракте «накрываются столы», где гостей театра «потчуют» 

ведущие артисты труппы [7]. Долгопрудненский театр «Город» дважды в год проводит 

акцию «Самый активный зритель театра», по результатам которой вручаются призы [8]. В 

Истринском муниципальном драмтеатре каждый спектакль начинается со слов приветствия 

его художественного руководителя театра (в нашей театральной практике – это практически 

единственный пример, за исключением худрука московской "Сферы" н.а. РФ Е.И. Еланской), 

представления артистов, розыгрыша призов для постоянных зрителей [9]. Интересную 

новацию реализовали в Щелковском драмтеатре, предложив зрителям, по аналогии с 

торговыми предприятиями или сайтами – «купонаторами», приобрести подарочный 

сертификат различной стоимости, действительный в течение всего театрального сезона [5].   

В направлении продвижения Московский областной театр драмы и комедии, 

Королѐвский ТЮЗ, Истринский драматический, Серпуховский музыкально-драматический 

театры, Мытищинский театр кукол «Огниво» внедрили совместно с региональными 

интернет-операторами сервис «Электронный билет» [6;7;9;10]. Щелковский драмтеатр имеет 

на своем интернет-сайте раздел «Форма предварительного заказа билетов» [5]. На спектакли 

мытищинского театра «ФЭСТ», Чеховского гортеатра билеты можно приобрести в салонах 

связи федерального ритейлера «Евросеть» [2;11]. Многие театры характеризуются 

уникальными архитектурными зданиями, особой «атмосферой» или репутацией, 
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сформировавшейся в них, что может способствовать продвижению их театральных 

постановок. Жуковский муниципальный театр «Стрела» (Московская обл.) расположен в 

усадьбе российских предпринимателей и меценатов фон Мекков и «овеян» деяниями 

легендарной личности «родоначальницы» этого рода – Надежды Филаретовны, на 

протяжении многих лет являвшейся «Незримым другом» П.И. Чайковского [12]. В прекрасно 

отремонтированных зданиях, являющихся памятниками архитектуры регионального 

значения, ведут свою деятельность МОТДиК, Истринский муниципальный драматический, 

Серпуховский музыкально-драматический, Чеховский городской театры [6;9;10;11]. 

Театральный коллектив «Народный драматический театр г. Орехово-Зуево» на протяжении 

50 лет носит почетное звание «Театр – спутник МХАТ им. М.Горького» [13].      

Все указанные учреждения культуры имеют постоянно обновляемые интернет-сайты, 

многие из них – Щелковский драматический, Истринский, Жуковский муниципальный 

театры – свои «группы» в социальных сетях [5;9;12]. На интернет-сайтах каждого 

театрального учреждения представлены материалы СМИ, как федерального, так и 

регионального уровня, с рецензиями на спектакли.     
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Тверское ЗАО "Хлеб" - предприятие, имеющее 85-летнюю историю, в.н.в. 

представляет из себя диверсифицированную структуру (производство хлеба, хлебобулочных 

и кондитерских изделий,  торговая деятельность, оказание транспортных услуг, 

строительство, общественное питание); хозяйствующий субъект, ежедневно выпускающий 

свыше 150 видов продукции, получивших заслуженное признание; работодатель, 

сохраняющий и предоставляющий рабочие места даже в условиях неблагоприятной 

экономической конъюнктуры; социально-ориентированный бизнес, возглавляемый на 

протяжении 30 лет Н.П. Болговой, Почетным гражданином Тверской области; практически 

единственное предприятие пищевой промышленности России, которое с визитом посетил 

Президент страны [1].  

А еще ЗАО "Хлеб" - это собственная торговая сеть: ряд магазинов и объектов мелкой 

розницы, ресторан, «Кондитерская», которые пользуются популярностью у жителей Твери и 

еѐ гостей.  

http://www.thefest.ru/
http://www.teatr-kovcheg.ru/
http://www.teatrsofit.com/
http://www.my-theater.ru/
http://www.kortuz.ru/
http://www.teatr-istra.ru/
http://www.gorteatr.ru/
http://www.chehov-teatr.ru/
http://www.strela.webstolica.ru/
http://www.zimteatr.ru/narteatr.html


273 
 

В старинном русском городе – Коломне – действует хлебопекарное предприятие – в 

н.в. ОАО "Коломнахлебпром", 85-летний юбилей которого праздновался в октябре 2014 г. В 

состав ОАО входят три хлебозавода, два кондитерских цеха, выпускающих свыше 50 тонн 

продукции в сутки. Предприятие неоднократный участник и призер различных выставок и 

конкурсов. Оно регулярно оказывает благотворительную помощь детским учреждениям 

города, религиозным организациям [2].  

Предприятие – учредитель Торгового дома, управляющего собственной торговой 

сетью, в магазинах и павильонах которой реализуется, как фирменная продукция, так и 

большинство прод-, и сопутствующих непродтоваров.  

ООО «Жуковский хлеб»  - одно из крупнейших динамично развивающихся 

хлебопекарных предприятий Подмосковья (основан хлебокомбинат в 1951 г.). В 

н.в. «Жуковский хлеб», возглавляемый на протяжении более чем 45-летнего периода З.Д. 

Балакиревой, Почетным гражданином города, состоит из 2-х самостоятельных производств.  

На сайте производителя очень скромно упомянуто, что "имеется своя фирменная 

торговая сеть" [3]. Необходимо отметить, что товаропроизводитель, рентабельность которого 

всегда ограничивается, имеет около 10 собственных магазинов и объектов мелкой розницы 

на территории города.  

Они - "объекты" фирменной торговли – «искушенному» потребителю могут 

показаться не такими "стильными", но тем не менее:   

а) каждый день (без праздников и выходных) торгуют продукцией, доступной по цене 

для всех категорий потребителей;  

б) принимают заказы на хлебобулочную продукцию к торжествам;  

в) имеют кофе-автоматы;  

г) принимают участие в обслуживании городских мероприятий и праздников путем 

организации "выездной" торговли; 

д) продавцы обязательно подскажут в выборе продукции.   

Как отмечает источник, «нежный хлебный аромат, витающий в городском воздухе, – 

визитная карточка подмосковного Дедовска» [4]. Все это результат  осуществляемой с 1970 

г. трудовой деятельности ЗАО "Дедовский хлеб"[5].  

Помимо своей основной деятельности, хлебозавод активно развивает на территории 

Истринского района фирменную торговлю. Так, 8-10 лет назад она представляла собой 

несколько торговых палаток возле его проходной и на рынках района. Сейчас разительны 

перемены в торговле хлебом: 

1) прекрасный "мини-маркет" хлебозавода на его территории; 

2) удлиненный режим работы, нехарактерный для фирменных магазинов 

товаропроизводителей России (с 7 до 22 час.); 

3) полный ассортимент выпускаемой хлебобулочной и кондитерской продукции, в т.ч. 

удостоенной престижных наград на всероссийских и международных смотрах и конкурсах; 

4) возможность совершения "комплексной" покупки за счет универсального 

ассортимента реализуемых продтоваров; 

5) наличие "Уголка потребителя" с описанием потребительских свойств собственной 

продукции;  

6) возможность приема кредитных карт; 

7) квалифицированные и доброжелательные сотрудники.  

В уникальнейшем городе Подмосковья, центре известного на весь мир народно-

художественного промысла – павлово-посадских шалей и платков, местной 

достопримечательностью является и хлебозавод, который на протяжении многих 

десятилетий входил в объединение «Мособлхлеб», существующее с 1930 года. В.н.в. ЗАО 

«Павлово-Посадский хлебозавод» является самостоятельным предприятием полного 

замкнутого цикла производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий [6].  
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На этом предприятии развитие фирменной торговли идет по пути создания 

"мобильных" объектов мелкой розницы (фургонов, тонаров), размещение которых возможно 

на магистралях Павлово-Посадского района.   
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЛУЖСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ДРАМТЕАТРА КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА 

 

Известно, что театральное искусство – один из видов исполнительских искусств, 

делающими его произведения – спектакли – уникальными, не имеющими аналогов в других 

родах и видах искусства [1]. Возможность посещения театра имеет большое значение для 

формирования высокого уровня культурной среды в муниципальном образовании или 

субъекте Федерации. Мы согласны с тем, что «театральное искусство в регионе занимает 

существенное место в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных 

предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения 

условий жизни и качества социальной среды» [2].  

На территории Калужской области функционируют 2 областных театра: ГБУК КО 

"Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" и ГБУК 

КО "Театр юного зрителя (ТЮЗ)", 1 муниципальный театр – МУК "Калужский театр кукол", 

26 народных театров, 12 молодежных, детских, экспериментальных театральных студий. 

Деятельность ряда театрально-досуговых коллективов области не имеет аналогов в России 

(рис.1).  

 
Рисунок 1 – Уникальный цирковой проект, реализуемый на калужской земле    

Одним из старейших профессиональных театров России является Калужский 

областной драматический театр им. А.В. Луначарского, постановки которого известны с 

1777 года [3].  

Обнинский молодежный творческий коллектив 

Цирк дрессированных собак  

Создан в 1997 г.   

Коллектив – Дважды Лауреат Московских детских фестивалей искусств  

и ремесел “Мастера”, финалист Второго Международного Молодежного Фестиваля-

конкурса циркового искусства в цирке Ю. Никулина на Цветном бульваре, гость 

фестиваля “Дети и экология. XXI век”, гость фестиваля анимационного кино в г. 

Тарусе 
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http://www.zhukhleb.ru/
http://www.dedhleb.ru/
http://www.pphleb.ru/
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В н.в. театр, один из немногих в России, в основе философии деятельности которого 

маркетинговый принцип «Мы любим Вас». Личное, многократное поседение данного театра 

свидетельствует о том, что он широко использует принципы и функции маркетинга; многие 

практические направления его деятельности полностью соответствуют теоретическим 

воззрениям на данную парадигму современного бизнеса, отраженным в его концепциях 

(табл.1).   

Таблица 1 – Возможность применения к направлениям деятельности ГБУК КО 

"Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" 

концепций маркетинга [3; 4] 

Название 

концепци

и 

Характеристика 
Возможность еѐ применения  

к направлениям деятельности театра  

С
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
е 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
а 

Потребители будут благосклонны к 

широко распространенным и 

доступным по цене товарам. Это 

предполагает постоянное 

совершенствование технологии и 

организации производства, 

увеличение объемов выпуска и, как 

следствие, снижение издержек 

производства. 

Создание и поддержание в 

надлежащем состоянии инженерно-

технической инфраструктуры театра. 

Открытие новых сценических 

«площадок» в здании театра. 

Совместно с РАТИ-ГИТИС на базе 

театра были подготовлены 2 курса 

молодых актеров для восполнения 

молодежного состава труппы театра. 

П
р
о
д

у
к
то

в
ая

 

В ней основное внимание уделяется 

совершенствованию товара, 

повышению его качества при 

доступных большинству потребителей 

ценах. При этом предполагается, что 

потребители будут покупать эти 

товары, так как они имеют высокое 

качество, совершенны и доступны по 

цене. 

Сочетание в репертуаре постановок  

классиков русской и зарубежной 

драматургии, пьес современных 

авторов. 

С
б

ы
то

в
ая

 Еѐ появление обусловлено рядом 

усилением конкурентной борьбы, 

которую еще больше обострил 

научно-технический прогресс. 

Прием коллективных заявок, 

возможность заказа билетов через сайт 

театра, уполномоченные по 

распространению билетов в Калуге и 

городах области. 

А
к
ти

в
н

о
го

 

м
ар

к
ет

и
н

га
 

Является закономерным результатом 

развития предшествующих 

концепций, которые практически не 

уделяют внимание вопросам изучения 

и формирования рынка. 

Дифференцированная расценка мест 

зрительного зала, обеспечивающая 

доступность билетов для многих 

категорий граждан, проведение 

целевых спектаклей для пенсионеров, 

многодетных семей, воспитанников 

детских домов. 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-э
ти

ч
ес

к
и

й
 

м
ар

к
ет

и
н

г 
В еѐ основе лежит принцип, что 

задачей организации является 

определение нужд, потребностей и 

интересов целевых рынков и 

удовлетворение их более 

продуктивными способами с 

одновременным сохранением или 

укреплением благополучия 

потребителя и общества. 

Проведение Всероссийского 

театрального фестиваля «Старейшие 

театры России в Калуге», участие в 

деятельности Ассоциации «Старейшие 

театры России». Создание музея 

театра, в котором прослеживается 

хронология становления коллектива. 

Размещение на официальном веб-

сайте учреждения «электронного 

вестника», в котором отражены 

материалы, как самого театра, так и 

театральных коллективов России. 

Список используемых источников  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА 

 

Управление организацией представляет собой процесс осуществления определенного 

типа взаимосвязанных действий по формированию и использованию ресурсов организации 

для достижения ей своих целей. Современный управленческий мир весьма разнообразен и 

зависит от множества факторов и задач, стоящий перед ним на современном этапе. 

Мобилизация и оптимизация использования ресурсов, в том числе трудовых, 

переориентация российской экономики с сырьевых отраслей в реальное производство, 

активное участие в институционализации рыночных отношений, - требуют от менеджеров 

особенных качеств. 

Сами менеджеры при решении данных проблем в первую очередь выделяют здесь 

умение работать в команде, стратегическое видение, способность управлять переменами, 

принимать решения в условиях неопределенности.  

В регионах России есть такие люди, которые часто воспринимаются местным 

сообществом как "крепкие хозяйственники", но на деле являются представителями нового 

класса управленцев. Предмет гордости наиболее известных российских бизнесменов - их 

экономическая эффективность. Их относительные удачи или неудачи связаны со шлейфом 

справедливых упреков в адрес конкретных личностей, несмотря на успехи некоторых из них 

в области управления. В ближайшие годы наверняка произойдут глубокие перемены в 

составе управленческой прослойки российского бизнеса. 

Таким образом, одна из основных проблем, которая стоит на пути развития 

современного менеджмента - это проблема самого человека, проблема универсального 
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управленца с его социальными характеристиками и техника с ее несовершенством и 

постоянной доработкой. Методом преодоления данной проблемы может выступить культура, 

а именно культура в экономике. Данной вещи уделяется очень мало внимания, видимо, 

ввиду еѐ возвышенного значения [1,c.158]. 

Все ведущие управленцы - культурные люди, но это лишь задаток, в современных 

отношениях его должно быть больше. Такой способ управления открывает новые 

возможности в практике, и в своем теоретическом представлении он может способствовать 

формированию специалистов с новым уровнем, способных улучшать выполняемую работу, а 

также изменять представление об обществе в лучшую сторону.  

Вторым вопросом может выступить пересмотрение базовой части экономических 

учений, не их радикальное изменение, а те части, которые опираются на классические, т.к. 

субстанциональные представления не являются окончательными и единственно верными. 

Посредствам окультуривания возможно совершенствование методов формирования 

стратегии любого предприятия. 

Тяжело опираться на теорию, так как практика имеет свойство искажаться и довольно 

существенно [3,c.202]. На этот процесс и дальнейший ход события влияют внутренние 

качества человека. Следует, что каждый человек при принятии стратегического решения 

обязан задуматься о многом, ведь он своим действием определяет судьбу многих. 

Менеджмент, хотя и играет вполне определенную роль в организации, тем не менее, как бы 

пронизывает всю организацию, касаясь и затрачивая практически все сферы ее деятельности.  

Еще одна проблема, которая может возникнуть на современном этапе развития науки 

управления, это проблема соответствия между менеджментом и менталитетом. Человек не 

может быть свободным от общества, от самого себя, своей ментальности. При этом он всегда 

находится в определенной системной иерархичности или подчиняет, или подчиняется. Даже 

в одиночестве он управляет своими действиями, поступками, исходящими подсознательно из 

его ментальности. Управление есть форма выражения ментальности. Поэтому важно 

учитывать все нюансы менталитета той или иной страны, даже на уровне регионов для 

проведения более успешной плановой и управленческой политики [2,c.12]. 

Калаков Н.И. считает, что особенностью русского менеджмента является его 

гибкость, приспособляемость, маневренность, диалектичность. Его формирование должно 

начинаться с микроуровня, учитывая основную тенденцию развития ментальности в сторону 

развивающегося индивидуализма, все больше ориентируясь на личность, осуществление 

индивидуального контроля, учет индивидуального вклада и оплату согласно ему [4,c.76]. Это 

означает, что на предприятиях все большее значение должно приобретать повышение по 

службе, основанное не на знакомстве и семейных связях, а исключительно на личных 

способностях каждого индивида. 

Главное при этом учитывать особенности российского рынка и менталитета. Нужно 

использовать все ресурсы и все источники для перехода нашей страны на качественно новый 

уровень управления на мировой арене. 

За последнее десятилетие в России имеет место существенный прогресс сферы 

развития малых форм хозяйствования.  Вновь создаваемые предприятия в силу 

несовершенства маркетинговой и финансовой системы зачастую не выдерживают 

негативных макроэкономических изменений. На многих предприятиях отсутствует 

маркетинговая концепция управления, что выступает одной из причин недостаточно 

эффективного функционирования малого бизнеса. По мнению Бурцевой Т., в первую 

очередь это связано с ограниченным бюджетом маркетинга, недостатком ресурсов, 

необходимых для инвестирования в маркетинговые коммуникации [6,c.41]. 

Примером могут послужить результаты исследования агентства маркетинговых 

исследований Profi Online Research, проведенного в 2013 году, согласно которым 52% 

организаций сократили бюджет на маркетинговые коммуникации, в целом сокращение в 

данной группе составило 43% бюджета. Специфика малого бизнеса обуславливает дефицит 

персонала сферы маркетинга на предприятии [7,c.44]. 
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Наблюдаемые сегодня проблемы маркетинговой коммуникативной сфере делают 

актуальным поиск технологий маркетинговых коммуникаций с точки зрения оптимизации 

бюджета, увеличивается количество обучающих мероприятий, посвященных 

малобюджетному маркетингу. В настоящее время термин «малобюджетный маркетинг» 

отождествляется практикующими специалистами отрасли с понятиями «партизанский 

маркетинг», «вирусный маркетинг», «провокационный маркетинг» [8,c.11].  

Таблица - Основные направления малобюджетных технологий маркетинга 

Направление  Инструментарий 

Вирусный маркетинг Видеоклипы, видеофайлы 

Многопользовательские игры 

Мультимедийные открытки 

Провокационные статьи и изображения 

Блоги, развлекательные микросайты 

Онлайн-сервисы 

Печать и интернет Размещение информации в газетах 

бесплатных объявлений 

Размещение на форумах  

Совместный маркетинг Партнерское продвижение 

Связи с общественностью Выступление в прессе в качестве эксперта 

Выступления в конференциях и встречах 

Формирование групп в соц.сетях 

Флэшмобы 

Малобюджетное продвижение Внедрение товара в повседневную жизнь 

Граффити 

SBS-маркетинг Массовый дозвон 

Экспресс-опрос 

 

Карпова Н.С. утверждает, что в нашей стране маркетинг это достаточно молодое 

направление экономики, поэтому существует проблема «неправильной интерпретации». Да, 

практически в любой компании вы обнаружите отдел маркетинга. Но, увы, непонимание 

сути маркетинга в целом можно встретить почти в каждой третьей российской фирме. На 

сегодняшний день актуален еще один вопрос. К сожалению, в России довольно маленькое 

число компаний способно успешно провести полное маркетинговое исследование, 

исследовать какую-либо проблему или же придумать и осуществить план рекламной 

кампании, которая могла бы показать конкретные результаты и гарантировать успешные 

продажи [9, c.4]. 

Иные проблемы раскрывает Горелова А., они касаются интернет-маркетинга: 

отсутствие возможности «пощупать товар», недоверие к платежным системам. Мы привыкли 

относиться ко всему с недоверием, многие опасаются за данные своей карты или паспорта, 

бояться, что товар потеряется, а деньги не вернут [5,c.58].  

В заключение хочется сказать, что проблемы и перспективы менеджмента и 

маркетинга непосредственно зависят от современного состояния общества и экономики. 

Ведь основной концепцией современности является удовлетворение потребностей 

потребителей, интересов партнеров и государства в процессе их коммерческого и 

некоммерческого воздействия. Это определяется ориентацией на запросы конкретных 

потребителей с тенденцией на прогнозирование их перспективных потребностей.  

Список использованных источников 

1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. - М.: Дело, 2014. – 275 с. 

2. Данько, Т.П., Голубев, М.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на 

стоимость: Учебник / Т.П. Данько, М.П. Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 416 c.  



279 
 

3. Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону: 

Феникс, 2012. – 452 с.  

4. Калаков, Н.И. Методология прогностического исследования в глобалистике.): учеб. 

пособие для вузов / Н.И.Калаков. - М.: Академ. проект: Культура, 2010. - 746 c. 

5. Горелова А. Интернет-маркетинг// Маркетинг. – 2011. - № 3. – С. 58-68. 

6. Бурцева Т. И др. Маркетинговые исследования в управлении товарным  

ассортиментом// Маркетинг. – 2009. - № 6. – С. 41-57. 

7. Демченко А. Маркетинговые инновации в условиях кризиса// Маркетинг – 2009. - № 

1. – с. 44-51. 

8. Карпова С. Маркетинговые инструменты ТНК// Маркетинг. – 2011. - № 1.  – С. 11-20.  

9. Карпова Н.С. Очерк развития российского маркетинга// Маркетинг в  России. – 2012. - 

№ 2. – С. 4-19. 

 

Маршина А.  
Научный руководитель: Внуковская Т.Н., к.э.н., доцент  

Уральский институт экономики, управления и права                                                                                                          

Россия, г. Екатеринбург 

 

РЕПРООБРАЗОВАНИЕ, КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В современном мире человеческий капитал все в большей степени становится 

источником жизненной силы и развития любого предприятия и общества в целом. Именно 

человеческий капитал, а не оборудование и производственные запасы, является 

определяющим фактором повышения конкурентоспособности предприятий, экономического 

роста и эффективности экономики государства в целом. Выходит, что человеку отдается 

решающая роль в развитии экономики страны как носителю богатства, что предполагает 

максимальное и всестороннее использование человеческих ресурсов.  

Человеческий капитал -  это сформированный в результате инвестиций и 

накопленный конкретным человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, 

способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере 

общественного воспроизводства. При рождении каждый человек наделен, так называемым 

стартовым человеческим капиталом, но гораздо более важным является развитие каждой 

составляющей: здоровья, образования, навыков, способностей, мотивации, иначе в конечном 

итоге мы не получим качественный трудовой ресурс.  

Если глобально взглянуть на проблему, то можно сделать вывод, что экономика 

страны, а значит и уровень благосостояния всего народа зависит от каждого отдельного 

человека, проживающего, а точнее трудящегося внутри этой страны. Именно по этой 

причине государству и бизнес – сообществу требуются качественные трудовые ресурсы. Нам 

не удастся добиться технологического, экономического, информационного или любого 

другого прогресса, если у людей не будет образования, профессионального опыта, знаний, 

творческого потенциала и т.д.  

По большей части вся ответственность на взращивание качественного трудового 

ресурса ложиться на плечи родителей, именно они вкладывают инвестиции как 

материальные, так и нематериальные. Государство в свою очередь частично их 

компенсирует путем: 

 Единовременных выплат при рождении ребенка; 

 Ежемесячных выплат до 1,5 лет; 

 Материнским капиталом; 

 Возможности посещать муниципальные детские сады, школы, факультативы; 

 Предоставления бюджетных мест в ВУЗах . 

Но все же социальная политика в нашей стране не идеальна. Мест в муниципальных 

детских садах катастрофически мало, поэтому родители вынуждены прибегать к услугам 
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частных детских садов, так же не хватает бюджетных мест в ВУЗах. Эти и еще огромное 

количество затрат бьют по семейному бюджету.  

Вообще воспитание ребенка - очень сложный и ответственный процесс, и для того, 

чтобы с ним справиться, молодые родители часто прибегают к помощи старшего поколения. 

Но бывает и так, что обратиться за помощью не к кому, тогда у них есть возможность 

обратиться в специализированную школу, где они могут получить профессиональную 

подготовку к родительскому труду. Но, к сожалению, подобное репрообразование платное, и 

многие, даже при желании, не могут позволить себе воспользоваться данной услугой. 

Родителям больше не остается иного выхода, кроме как эмпирическим путем, путем проб и 

ошибок растить свое чадо, полагаясь на собственную интуицию.  

Первоначально социализация индивида происходит в семье, а уже потом в обществе. 

Нередки случаи, когда человек может отличаться девиантным поведением, и на это 

оказывает влияние множество факторов, но, пожалуй, самый основной фактор - это семья и 

воспитание. Именно поэтому мы должны заботиться о том, чтобы молодые люди имели 

представление о том, как правильно воспитывать детей, и, как снизить родительские ошибки 

до минимума. 

Для этих целей предлагается введение в образовательные стандарты высших учебных 

заведений курса репрообразования. В первую очередь подобный курс должен появиться в 

педагогических университетах по следующим направлениям подготовки: психология, 

конфликтология, социальная работа, организация работы с молодежью,  педагогическое 

образование, дошкольное образование, музыкальное образование, начальное образование, 

управление воспитательной работой, психолого-педагогическое образование, управление 

образовательными системами и т.п.  

Таким образом, в сознании молодежи будет создана не только установка на 

качественный результат от родительского труда, но вероятно и на количественный, что, в 

свою очередь, может привести к изменению демографической ситуации в стране в 

положительную сторону. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проблема формирования и развития маркетинговых стратегии предприятий 

находится в ряду наиболее важных теоретических и практических аспектов экономического 

развития. Однако исследования показывают, что главным фактором, препятствующим 

эффективной деятельности предприятий является их недостаточная разработка или 

отсутствие. Это связано не только с масштабностью и сложностью решаемых экономических 

и технологических задач, но и с продолжающимися попытками значительной части 

руководителей решать принципиально новые задачи старыми методами. Данное 

обстоятельство обусловливает необходимость дальнейшего развития маркетинга как 
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наиболее эффективной концепции управления отраслями промышленности в целом и 

отдельными предприятиями в условиях рыночной экономики. 

Результатом реализации маркетинговой стратегии предприятия должно стать 

достижений основных стратегических целей, в частности повышение 

конкурентоспособности и качества продукции, расширение сегмента рынка, полное 

использование производственных мощностей, удовлетворение потребностей покупателей в 

продукции стандартизированного ассортимента. Однако эффективность маркетинговой 

деятельности предприятия во многом определяется действием различных факторов, 

связанных с внешней и внутренней средой предприятия, характеристиками продукции. 

На основе изучения научной литературы, а также непосредственного исследования 

внешней и внутренней среды промышленных предприятий, разработана система факторов, 

от реализации которых зависит эффективность создания маркетинговой стратегии. В 

соответствии с логикой рассуждения все выявленные факторы объединены в две группы: 

внешнего и внутреннего воздействия. Такое деление факторов, способствующих созданию 

маркетинговой стратегии, позволяет руководству предприятия осуществлять обоснованный 

выбор мер воздействия на сферу деятельности с целью повышения конечной эффективности 

действий. 

В свою очередь, внешнее воздействие вызывает необходимость реализации ряда 

факторов и принятия управленческим персоналом предприятия следующих мер, 

способствующих эффективному восприятию изменений рыночной среды. В состав факторов 

внешнего воздействия включены: 

- адаптация к условиям рыночно-предпринимательской деятельности; 

- изучение потребительского спроса в ассортиментном разрезе; 

- изучение преимуществ и недостатков конкурентов; 

- сопоставление качества продукции различных товаропроизводителей; 

- изучение динамики потребительских предпочтений. 

Рыночно-потребительская сфера, характеризуемая высокой степенью неоднородности 

и дифференциации на сегменты, во многом определяется и зависит от запросов и 

предпочтений потребителей, предложения товаров, характера и объема покупок, привычки 

приобретения товаров, степени заинтересованности потребителей в получении объективной 

информации о товаре. В свою очередь, высокая степень неоднородности рынка вызывает 

необходимость приложения значительных усилий со стороны товаропроизводителей по 

адаптации стратегии маркетинга к требованиям потребительского спроса с целью снижения 

вероятности неполной реализации продукции.  

Наряду с внешним воздействием достаточно сильно маркетинговая стратегия 

предприятия определяется действием и внутренних факторов, среди которых наиболее 

выделяются такие как инновационно-технические, предпринимательско-маркетинговые и 

финансово-экономические. В свою очередь, инновационно-технические факторы включают 

обновление производства, диверсификация и реструктуризация производственных 

мощностей, соблюдение правил ведения технического процесса, повышение качества и 

конкурентоспособности продукции.  

Определенная выше группа факторов имеет значение при формировании 

эффективной маркетинговой стратегии в первую очередь с точки зрения обеспечения 

качественной продукции, отвечающей требованиям как государственных стандартов по 

технологии производства, так и потребителей к отдельным характеристикам продукта. 

Кроме того, техническое состояние производственных мощностей, их наличие и 

достаточность также определяют способность предприятия удовлетворить спрос на 

выпускаемую продукцию. 

Также к факторам внутреннего воздействия отнесены и предпринимательско-

маркетинговые, которые непосредственно определяют положение предприятия на рынке, 

характер его взаимоотношений с партнерами по бизнесу. К определенной выше группе 

факторов можно отнести следующие: 
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- выявление и реализация резервов по расширению ассортиментного ряда; 

- поиск новых ниш продажи продукции и покупки сырья; 

- выбор эффективных каналов товародвижения; 

- установление тесных контактов с партнерами по бизнесу, органами власти; 

- создание корпоративной культуры. 

Одним из важнейших аргументов создания эффективной маркетинговой стратегии 

является пополнение ресурсного потенциала, способного обеспечивать достижение 

поставленных целей. Поэтому предприятие должно быть оснащено научно-техническими 

новшествами, позволяющими выпускать конкурентную продукцию. Однако при этом важно 

не забывать, что обеспеченность производственного процесса необходимой сырьевой 

составляющей является неотъемлемым фактором деятельности предприятия. В свою 

очередь, стоимость сырья и ее качество на прямую оказывают воздействие на 

конкурентоспособность продукции, в том числе и с точки зрения ценового аспекта. 

Корпоративная культура и система мотивации становятся также важнейшими 

факторами создания эффективной маркетинговой стратегии предприятия. Исследования 

специалистов в области кадрового менеджмента показали, что в компании практически 

всегда имеются специалисты, которые способные привнести свои знания и опыт в развитие 

корпоративной культуры. 

Финансово-экономические факторы оказывают воздействие на маркетинговую 

стратегию предприятия, в первую очередь, через выбранный предприятием механизм 

ценообразования. Высокая цена как параметрическая характеристика товара оценивается 

рынком негативно, особенно если ее уровень значительно отличается от потребительских 

предпочтений и стоимости аналогов. Следовательно, выбор оптимального механизма 

ценообразования должен способствовать не только получению предприятием достойного 

уровня доходности, но и выступать в качестве метода стимулирования потребителей. 

Наряду с этим необходимо стимулировать персонал, осуществлять поиск новых 

мотиваций, обеспечивающих реализацию потенциала специалистов для достижения 

поставленных целей. Маркетинговая деятельность должна пронизывать единством подходов 

к экономическому росту все структурные подразделения, производственные цеха и участки, 

весь персонал в организации.  

Таким образом эффективность маркетинговой деятельности предприятия во многом 

определяется действием различных факторов, связанных с внешней и внутренней средой 

предприятия, характеристиками продукции. Предложенная система позволяет предприятию 

своевременно и объективно определить методы воздействия, которые будут способствовать 

получению наиболее высоких результатов и расширению рыночной ниши. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ 
Сьогодні споживчий ринок переповнений різноманітними товарами як вітчизняних 

так і іноземних виробників, різного складу і властивостей, додаткових можливостей і т.д. 

Вони спрямовані на задоволення потреб споживача. Здійснюючи покупку, споживач очікує 
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отримати якісний та безпечний для свого життя товар, а також отримати задоволення своїх 

потреб. 

Можна виділити низку кроків, які проходить споживач на шляху до здійснення самої 

покупки:  

1. Перед придбанням товару покупець має усвідомити потребу.  

2. Зібрати необхідну для ухвалення рішення інформацію, яку він може отримати з 

таких джерел як: засоби масової інформації; реклама; досвід близьких, друзів, знайомих; 

інтернет-ресурси; власний досвід.  

3. Оцінити варіанти, виходячи з властивостей запропонованих на ринку товарів різних 

торгових марок.  

4. Ухвалити рішення про покупку.  

5. Реакція на результат купівлі, тобто ступінь задоволеності чи незадоволеності 

споживача зробленою покупкою. Якщо придбаний товар перевершить очікування, то 

покупець буде дуже задоволений, якщо виправдає очікування – задоволений, якщо не 

виправдає сподівання – покупець залишиться не задоволений і можливо більше не придбає 

обраний товар та не порекомендує його іншим.  

Задоволення споживача лежить в основі традиційної концепції маркетингу, і воно ж є 

центральним елементом ринкової орієнтації. Задоволення споживача передбачає, що фірма 

докладає зусиль до вивчення потреб споживачів, до створення цінності для них і до розвитку 

навичок передбачати нові купівельні проблеми. Зауважимо, що в залежності від типу 

організації (постачальник споживчих товарів чи товарів виробничого призначення) споживач 

може бути близький або далекий від фірми. Фірми-виробники зазвичай працюють через 

посередників, тому в цьому випадку кінцевий (непрямий) споживач може відрізнятися від 

прямого споживача і знаходитися в самому кінці ланцюжка. Орієнтація на споживача 

означає, що фірма діє, грунтуючись на інформації не тільки про безпосередніх, а й про 

непрямих  покупців [1]. 

При орієнтації на споживача товар (або послуга) розглядається з точки зору того, для 

кого він призначений, і визначається як вирішення певної проблеми. 

В недалекому майбутньому вже зрозуміло, що не ви будете робити клієнтові 

пропозицію, а він вам. Вам доведеться підлаштовуватися не тільки під запит і проблему 

клієнта, але і видавати йому негайне рішення. Наприклад, сайт для мам, які шукають вищий 

навчальний заклад для своєї дитини, повинен виглядати зовсім не так, як він постає перед 

самим школярем. Адаптивність самого сайту і його пропозицій – це абсолютний тренд. Для 

того щоб зробити свій сайт інтерактивним, можна: 

а) провести експрес-опитування відвідувачів сайту про його пріоритети і бажаннях, 

б) вважати інформацію про відвідувача: звідки він прийшов, за яким запитом, в який 

раз він на вашому сайту, він ваш клієнт або тільки хоче ним стати, 

в) простежити за поведінкою відвідувача на сайті і запропонувати йому контент, який 

відповідає тому, чим він цікавився. 

Отримані дані дозволяють: 

а) показати актуальний для відвідувача контент (на допомогу сервіс Crosss або 

інтелектуальна обв'язка) 

б) зробити унікальну пропозицію у форматі спливаючого вікна або вкладки (корисний 

сервіс Witget), 

в) звернутися на сайті з правильним питанням (онлайн-консультант від LiveTex, Jivo 

та ін). 

Крім цього, необхідно стежити за новинами, зміною законодавства, найбільш 

обговорюваними темами, щоб створювати контент в соціальних мережах на основі самого 

актуального. Для роботи з контентом потрібно використовувати, як пошук по блогах 

(Яндекс), так і спеціальні сервіси IQ Buzz, YouScan та ін. 

Гостра і актуальна інформація допоможе спровокувати дискусію, дізнатися думку, 

отримати коментарі від клієнтів. 
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Отже, аби продукція мала успіх на ринку та могла успішно конкурувати та ньому вона 

має відповідати потребам споживача. Для цього з однієї сторони держава повинна 

враховувати потреби ринку при розробці стандартів якості, а з іншої безпосередньо 

виробник продукції. Задоволення потреб вимагає виготовлення продукції певної якості і в 

певній кількості. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ Г. ЧИСТОПОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Маркетинговое исследование - это систематический поиск, сбор, анализ и 

представление данных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой 

пришлось столкнуться предприятию. 

Маркетинговое исследование также можно определить как систематический сбор, 

учет и анализ данных по маркетингу и маркетинговым проблемам в целях 

совершенствования качества процедур принятия решений и контроля в маркетинговой среде. 

Маркетинговые исследования позволяют: принимать более обоснованные 

управленческие решения; лучше узнать потребности и предпочтения покупателей; оценить 

рыночные перспективы продуктов; оценить и повысить эффективность кампании по 

продвижению товаров/услуг; выбрать наиболее эффективные средства продвижения 

товаров/услуг; определить сильные и слабые стороны предприятия по отношению к 

конкурентам; выработать эффективные способы противодействия конкурентам. На практике 

исследование маркетинга сводится к исследованиям, направленным на решение 

ограниченного числа периодически повторяющихся задач. 

В период ноябрь-декабрь 2013 г., авторами проведено исследование состояния рынка 

хлебобулочной продукции в г. Чистополе РТ. 

Исследование проводилось в гипермаркетах: «Эссен» (ул. Энегельса, 142), «Магнит» 

(ул. Ибрагимова, 1) и «Агат» (ул. Валиева, д. 27а). Данный выбор обусловлен тем, что это 

крупнейшие торговые точки, в которых наиболее полно представлен ассортимент 

реализуемой хлебобулочной продукции на рынке г. Чистополя. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ схожей продукции, опросить 

потребителей. 

Данные, полученные в ходе проведенного исследования, говорят о следующем. 

Ассортимент. В гипермаркете «Эссен» ассортимент хлебобулочной продукции шире 

примерно в 4 раза, чем в ТД «Агат» и ГМ «Магнит». 

Продукция ОАО «Чистопольского хлебозавода» представлена 17 наименованиями в 

гипермаркете «Эссен», 13 - в ТД «Агат» и 7 - в гипермаркете «Магнит». Изделия ЗАО 

«Челны-хлеб» представлены 12 наименованиями в гипермаркете «Эссен », 12 - в 

гипермаркете «Магнит» и 9-в ТД«Агат». 

Продукция ОАО «Нижнекамского хлебокомбинат» (8 видов), ООО «Елабужские 

сласти» (9 видов), ОАО «Булочно - кондитерский комбинат» (10 видов), ОАО 

«Альметьевский хлебозавод» (11 видов) и изделия собственного производства (17 видов) 

«Домашняя кухня» представлена только в гипермаркете «Эссен». В гипермаркете «Магнит» 

так же имеется продукция собственного производства (ЗАО «Тандер») в количестве 15 

наименований. 
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Цены. Анализ и сравнение цен на схожие продукты в разных торговых точках дал 

следующие результаты. 

Цены на хлебобулочную продукцию производства ОАО «Чистопольский хлебозавод» 

в гипермаркете «Эссен» примерно на 10 % выше, чем в гипермаркете «Магнит». Цены же в 

ТД «Агат» примерно на 15% выше, чем в гипермаркете «Эссен» и примерно на 20 % выше, 

чем в ГМ «Магнит». 

Цены на изделия ЗАО «Челны-хлеб» в гипермаркете «Эссен» примерно на 10 % выше, 

чем в ТД «Агат» и ГМ «Магнит» (таблица 1). 

Таблица 1 - Средние цены на ассортимент продукции 

Торговые точки 

ГМ «Эссен» ТД «Агат» ГМ «Магнит» 
Наименование продукции 

Хлеб пшеничный 19,75 20,34 16,10 

Хлеб ржаной 17,14 17,80 16,60 

Батон 20,49 20,83 16,20 

Хлеб круглый 21,92 20,62 22,37 

Оценка качества реализуемой продукции дала следующие результаты. Продукция 

ОАО «Чистопольский хлебозавод» в большинстве случаев имеет стандарт ISO - 22 000. 

Сертифицировано 10 из 13 видов изделий ОАО «Чистопольский хлебозавод» в ТД «Агат», 

17 из 19 - в ГМ «Эссен» и 5 из 7 видов в ГМ «Магнит». 

Изделия ЗАО «Челны - хлеб» имеют стандарт ISO - 9001-2008 и 9001-2000. Стандарт 

имеют 6 из 9 видов продукции в ТД «Агат», 12 из 12 - в ГМ «Магнит» и 4 из 12 видов - в ГМ 

«Эссен». Стандарт ISO отсутствует у изделий ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат», ОАО 

«Булочно-кондитерский комбинат», ООО «Елабужские сласти», «Домашней кухни», ЗАО 

«Тандер». 

Упаковка. Примерно 1/6 (16 %) изделий ОАО «Чистопольский хлебозавод» имеет 

цветную упаковку и 2 наименования имеют легко открывающуюся упаковку с зажимом. 

Также цветную упаковку имеет около 40-50 % продукции ЗАО «Челны-хлеб». 

При оценке по бально-рейтинговой системе гипермаркетов г. Чистополя наиболее 

приемлемым для потребителей по представленному ассортименту, качеству молочной 

продукции и цене является гипермаркет «Эссен». На втором месте  «Магнит». В ТД «Агат» 

представлено небольшое количество ассортимента и цены несколько выше. 

Как видно из представленных данных, на рынке города Чистополя нет производителя 

занимающего преимущественное положение. Конкурентная борьба идет между 8-9 

предприятиями РТ, что способствует дальнейшему развитию рынка и влечет за собой 

положительные последствия для потребителей. 
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ІННОВАЦІЇЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ 

У реаліях стрімкого розвитку ринку стає дедалі важче дослідити попит, сформувати 

чітке уявлення про уподобання споживачів та здійснити ефективний маркетинговий вплив на 

них. Недостатньо лише розробити новий товар, потрібно створити нову цінність для 
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споживача та переконати його в якості даного продукту і здатності задовольняти існуючу 

потребу. Однією із складових процесу завоювання ринку є маркетингові комунікації. 

Сьогодні велика частина різновидів реклами стає все менш ефективною. Стандартна реклама 

не викликає усвідомленої реакції покупців. 

Розробка та впровадження маркетингових інновацій в ринкових умовах – це єдиний 

спосіб підвищення конкурентоспроможності та підтримки високих темпів розвитку 

організацій та її торгових марок. Маркетингові інновації спрямовані на більш повне 

задоволення потреб споживачів, відкриття нових ринків збуту з метою підвищення обсягів 

продажів, що є запорукою успішного розвитку організації. 

Сьогодні, крім традиційних рекламних методів впливу на споживача, існують також 

методи з використанням інноваційних технологій – реклама нового покоління. Однією з 

найбільш перспективних видів подібної реклами є відеореклама в місцях масового скупчення 

людей. Це, так звана, технологія InDoor TV. Фахівці стверджують, що на неї звертають увагу 

більше 90% потенційних покупців. 

В останні роки ця рекламна технологія серйозно вдосконалилася, з'явилася нова 

технологія X3D video. Відтепер увагу споживача приваблює не плоске, а тривимірне 

зображення, що містить рекламну інформацію. Тепер картинка здатна легко вийти за межі 

екрану, потім також легко повернутися назад, залишивши незабутнє враження в головах 

людей, що проходять. Її головним козирем, на відміну від простих 3D технологій, є 

сприйняття тривимірних зображень без використання додаткових засобів, таких, як 

спеціальні шоломи або стерео-окуляри. Використання даної технології для демонстрації 

відеороликів – це прекрасна можливість ефектного і незабутнього впливу на споживача, 

адже креатив важливий на кожному етапі рекламної комунікації – від ідеї до її візуального 

втілення [3]. 

Не зупиняючись на досягнутому, фахівці в області рекламних технологій пішли далі, 

вразивши рекламодавців технологією Ground FX. Це надсучасна інтерактивна проекція, 

розроблена компанією GestureTek, яка дозволяє споживачеві не просто спостерігати за 

рекламним сюжетом, а й брати в ньому участь. За допомогою спеціальних технічних 

установок об'ємне зображення проектується на плоску поверхню. Пройти повз непоміченим 

неможливо: система миттєво зреагує на найменший рух. Сьогодні даний вид реклами у 

зв'язку з його високою ефективністю все частіше використовується виробниками і великими 

торговими комплексами в Європі, Америці, Росії і деяких країнах СНД для BTL-акцій, а 

також для збільшення потоку споживачів і забезпечення більш частих відвідувань заходів. 

Різні event-заходи, виставки, ярмарки, презентації продукції – все це ті області, в яких 

активно використовується рекламна технологія Ground FX [2]. 

Останні новинки в цій галузі: тривізор, інтерактивний стіл, ТransLook (прозорий 

кіоск). Тривізор – це скляна піраміда, всередину якої проектується зображення або відео, 

змушуючи вас повірити в те, що варто лише простягнути руку, і ви відчуєте матеріальність 

предмету. Встановлюючи тривізор у торговому залі, у виставковому павільйоні, творці 

гарантують 100% запам'ятовування і впізнаваність товару або торгової марки. 

3D презентацію з використанням трівізора, можна ідеально вписати у вже працюючу 

рекламну кампанію. Ефект від застосування 3 D піраміди буде величезним, в тому числі, 

матиме місце значна економія часу та коштів. 

Інтерактивний стіл – це революційний мультисенсорний комп'ютер, що дозволяє 

взаємодіяти з цифровим контентом простим, інтуїтивно зрозумілим способом, без 

використання допоміжних пристроїв. Володіючи великою робочою поверхнею, за столом з 

легкістю можуть працювати декілька користувачів одночасно в рамках спільної робочої 

поверхні. Співробітники компанії і клієнти можуть використовувати «інтерактивний стіл» як 

спільний робочий простір для проведення переговорів, моделювання та планування різних 

завдань, перегляду презентацій і документів, графіків і діаграм. Дане рішення активно 

залучає клієнта в робочий процес, економить час, ефективно і оперативно аналізує і надає 

всю необхідну інформацію, тим самим і підкреслюючи імідж організації. 
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ТransLook (прозорий кіоск) – це унікальне рішення для демонстрації товарів і послуг 

на базі ультрасучасних прозорих дисплеїв. Прозорий кіоск виконаний на базі прозорої LCD 

панелі Samsung. Розглядаючи товар крізь прозору панель, покупець може швидко отримати 

інформацію про товар, необхідну для прийняття рішення про покупку: наявність і 

місцезнаходження товару в магазині або в торговій мережі, його ціну, відомості про товар 

(зовнішній вигляд, країна-виробник, споживчі характеристики і т.д.). Інформаційний кіоск 

може бути використаний в торгових центрах, в холах готелів і туристичних компаніях, 

ресторанах, музеях, аеропортах, автовокзалах, держустановах, розважальних комплексах, 

банках і телекомунікаційних компаніях. Також існують інноваційні зовнішні вітрини, такі як 

голографічні, інтерактивні, проекційні або, наприклад, віртуальний промоутер. 

В Україні дані технології зустрічаються вкрай рідко, оскільки їх почали 

використовувати зовсім недавно. Найбільш застосовуваною стала технологія Just Touch. Її 

можна зустріти в супермаркетах, магазинах комп‘ютерної техніки та мобільного зв‘язку. 

Багато магазинів останнім часом стали оснащуватися різним інтерактивним 

обладнанням, призначеним для того, щоб зробити контакт з потенційним споживачем більш 

тісним і видовищним. До такого обладнання можна віднести: 

– проекційні (віртуальні) і відео-вітрини; 

– віртуальні прилавки; 

– віртуальні примірочні; 

– QR-коди та ін. 

Проекційна вітрина є новинкою для українського ринку і тому тільки починає 

завойовувати визнання серед продавців. На думку виробників, вона звертає на себе увагу 

покупця, змушує його зупинитися і дає йому повне уявлення про товар, демонструючи 

останній з кращого боку. Реалізувати цю технологію можна, наприклад, за допомогою плівки 

BOSSA 3D [1]. 

«Віртуальний промоутер» – одна з найбільш специфічних сучасних розробок. Ідея її 

створення виникла в Європі після появи плівки зворотної проекції. Як показав досвід 

західних колег, віртуальні промоутери користуються живим непідробним інтересом серед 

відвідувачів, в першу чергу за рахунок інноваційності технології і незвичності її 

застосування. З технічної точки зору віртуальний промоутер є ілюзією, яка проектується з 

мультимедійного проектора на акрилове скло, обклеєне спеціальною плівкою. Воно може 

мати довільну форму, в тому числі повторювати фігуру людини в повний зріст. Віртуальний 

промоутер має унікальні інтерактивні властивості розпізнавання людей, що потрапляють в 

зону активності. Спеціальне устаткування дозволяє використовувати промоутер у двох 

режимах: «очікування» і «презентація». Завдяки цьому він здатний самостійно включатися, 

вітати клієнта, рекламувати новий продукт, прощатися з клієнтом, якщо той залишає зону 

активності. 

Підсумовуючи, можна сказати, що в умовах глобального ринку для ефективного 

просування товару та утримання лідерських позицій, підприємства використовують нові ідеї, 

технології у товарах, послугах та процесах. 

Враховуючи настрій споживачів, які втомилися від одноманітності, і дефіцит 

рекламних площ, швидше за все, традиційній рекламі доведеться серйозно потіснитися. Тому 

що інноваційні рекламні технології більш захоплюючі, легко засвоювані й ефективні.  За 

підрахунками фахівців, їх використання здатне збільшити обсяг продажів продукції на 20-45 

%. Виробники погодяться, що це серйозний аргумент на користь інноваційної реклами. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день предпринимаются попытки признания маркетинга как 

экономически выгодного и эффективного инструмента в бизнесе, но они достаточно 

разнообразны, поэтому следует определить основные проблемы и перспективы развития 

маркетинга в Беларуси и сконцентрировать на них основное внимание. 

Основная проблематика состоит в недостаточном знании маркетинга руководителями 

предприятий. По данным экспертов, только около 15% белорусских субъектов 

хозяйствования имеют полноценные отделы маркетинга или хотя бы одного маркетолога в 

штате. Руководители предприятий не понимают, что маркетинг является составной частью 

управления. [1] 

Следующая проблема – квалификация маркетологов. Многие из них, не имея 

достаточного опыта и образования в области маркетинга, выполнив, например, только 

работу по сбору цен, уже причисляют себя к этой профессии. Необходимо введение 

стандартов и системы сертификации специалистов по маркетингу. 

Невозможно правильно выстроить рекламную деятельность предприятия без 

предварительного исследования целевой аудитории, тестирования рекламного продукта, 

изучения отношения потенциальных потребителей к тому или иному источнику получения 

информации, без предварительных замеров и оценки узнаваемости торговой марки 

(продукта), объемов продаж до и после проведения рекламной кампании и пр. 

Существуют различные подходы к организации отдела маркетинга на предприятии, и 

в каждом конкретном случае есть своя специфика. Основное в работе отдела маркетинга – 

это анализ и продвижение, которые должны быть взаимоувязаны.[2] 

Если рассматривать функции маркетинга, то аналитическая функция маркетинга 

является базисом для принятия управленческих решений на предприятии, а функция 

продвижения - одним из инструментов достижения поставленных целей и задач. [4] 

 При этом характерная особенность маркетинга на белорусских предприятиях – очень 

слабая аналитическая функция.  

 Для большинства предприятий, аналитическая функция маркетинга в большинстве 

случаев сводится к кабинетным исследованиям рынка путем поиска информации в 

Интернете. 

К сожалению, значительная часть отделов маркетинга в Беларуси выполняют 

функции не маркетинга, а  продаж. Также нет четкого понимания, в чем же на самом деле 

заключаются функции маркетинга на предприятии. 

Требует совершенствования и подходы к повышению квалификации управленческого 

персонала, а также профессиональному росту педагогов. Многие преподаватели не имеют 

практического опыта, не знают требований со стороны работодателей, не имеют 

возможностей обмена опытом, вследствие чего студентам сложно полностью применить на 

практике теоритические знания. Для решения этой проблемы необходимо включить в 

учебную программу студентов проведение практических занятий на предприятии, создать 

условия для проведения маркетинговых исследований в учебных заведениях, приглашать на 

лекции специалистов отдела маркетинга. 

Одной из причин недостаточно активного развития маркетинга также можно назвать 

множество законодательных и иных ограничений со стороны государства. Например, 
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преследуя цель поддержать местных производителей, вводятся квоты товаров белорусских 

предприятий, обязательные для реализации через торговлю. Тем самым порождается 

иждивенческое настроение белорусских производителей. После этого сложно говорить о 

конкурентоспособности наших товаров на внешних рынках.[5] 

Важную роль в развитии маркетинга играет его инфраструктура: информационные, 

консалтинговые, рекламные и другие компании. Важен накопленный опыт белорусских 

предприятий на внутреннем и внешнем рынках, который необходимо обобщать и отражать в 

отечественной периодике и литературе, но таких примеров, к сожалению, мало. В последнее 

время приобретают популярность брэндинг и мерчендайзинг, которые являются 

инструментами маркетинга, которые направлены на развитие экономики и предприятий в 

целом, но их инфраструктура достаточно слабо развита. [3] 

Пока же маркетинг в Беларуси проходит сложный период своего становления. С 

одной стороны, он стал привлекать к себе все большее внимание и приобретать реальное  

значение. С другой – препятствия и бессистемность в его развитии. Поэтому основными 

направлениями развития маркетинга можно назвать повышение уровня знаний маркетинга 

руководителей предприятий, профессионального практического уровня маркетологов, 

сертификация профессии "маркетолог", повышение эффективности маркетинга через оценку 

нематериальных активов, усилить роль маркетинга взаимоотношений с потребителями. 
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В постоянно меняющихся конкурентных условиях вопрос повышения эффективности 

маркетинговой деятельности учреждения высшего образования приобретает особую 

значимость. Применение концепции маркетинга в учреждениях высшего образования 

является свидетельством реализации маркетинга ориентированного на человеческий фактор, 

направленный на удовлетворение индивидуальных потребностей потребителей 

образовательных услуг, интересов учреждения образования, общества.  

В современных условиях, когда динамика численности потенциальных потребителей 

образовательных услуг имеет устойчивую тенденцию к снижению, учреждения высшего 

образования все чаще применяют инструменты маркетинга образовательных услуг с целью 

сохранения устойчивого положения на рынке. Под маркетингом образовательных услуг 

понимается система действий в целях реализации образовательных услуг[1]. 

На уровне высшего учебного заведения маркетинг является основой разработки 

стратегии развития, идеологии поведения на рынке, инструментом исследования рынка, 

методом разработки новых образовательных программ, организации их сбыта и 

продвижения на рынок, осуществления ценовой политики. Чтобы учреждению высшего 
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образования успешно реализовывать стратегию маркетинга, необходимо тщательное 

изучение потребностей потребителей образовательных услуг.  

Условно потребители образовательных услуг могут быть разделены на 

агрегированные группы: индивиды, предприятия-работодатели (рынок труда), общество[3 

с.125]. При этом каждая из групп потребителей испытывает различные потребности. Так, 

общество заинтересовано в повышении интеллектуального потенциала нации, а также в 

воспроизводстве квалифицированной рабочей силы способной обеспечивать процесс 

общественного производства, предприятия-работодатели имеют своей целью нанять на 

работу специалистов, готовых выполнять производственные задачи. Индивиды имеют своей 

целью повысить свой интеллектуальный уровень, приобрести необходимые навыки и умения 

для дальнейшего успешного трудоустройства. Обобщенно можно отметить, что для 

учреждения образования потребителями его услуг выступают те, кому нужен тот или иной 

уровень подготовленности человека к той или иной деятельности. Однако субъекты рынков 

труда не испытывают потребности в образовании, поскольку их потребность проявляется в 

необходимости иметь ресурсы с тем или иным уровнем образования. Устанавливая 

требования к уровню подготовки работников, субъекты рынка оказывают воздействие на 

формирование у людей потребности в получении того или иного образования. Тем самым 

потребность в образовании может формироваться на основе требований субъектов рынков 

труда, а также индивидуальных нужд и потребностей. 

Потребность в образовании является более развитой формой потребности в познании. 

В современном обществе человек нуждается не в каком-то абстрактном наборе знаний из 

различных областей, а в качественной системе образования, которая способствует 

повышению культурного уровня и дает возможность реализовать себя. На личностном 

уровне потребность в образовании выполняет функции обогащения индивида новыми 

знаниями, необходимыми для различных видов деятельности, социализации 

индивидуализации, самоопределения, самореализации профессионального и статусного 

роста, реализации непрерывного образования, изменения структуры личности, 

формирования образа жизни, стимулирования трудовой активности личности адаптации 

личности к социальной среде через приобретение знаний и умений. Отсюда следует, сто цель 

маркетинговой деятельности 

Факторами, определяющими личную потребность в образовании, являются: место 

жительства (географический фактор), семейные традиции (социальный фактор) 

материальное положение (экономический фактор). Кроме указанных факторов на 

потребность в образовании оказывают влияние такие факторы как возраст, социальное 

положение и занятость. Знание этих факторов учреждением высшего образования во многих 

случаях формирует его маркетинговую стратегию, основанную на удовлетворении 

потребности человека в познании получении современных устойчивых знаний, имеющих 

практическую значимость и обеспечивающих социальную и профессиональную 

конкурентоспособность. 

Таким образом, выработка оптимальной маркетинговой стратегии учреждения 

высшего образования должна строится на реализации следующих функций: 1) исследовании 

потребностей рынка труда для определения наиболее востребованных профессий; 2) 

изучение рынка образовательных услуг, запросов и потребностей потребителей этих услуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАЛАГОДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Проблема мотивації  для України є досить актуальною вже чимало років. Мотивація є 

важливою складовою механізму управління. Від неї залежить результат  роботи персоналу, а 

також ступінь досягнення цілей підприємства. Система мотивації має бути побудована на 

основі методів управління, які у свою чергу будуються на основі мотивів поведінки людей і є 

причиною, що спонукає персонал до ефективної злагодженої роботи. 

Система мотивації повинна будуватись таким чином, щоб  величина винагороди 

базувалась на тих чинниках, які б об'єднували інтереси власників, топ-менеджерів і 

робітників та забезпечували ефективне використання ресурсів підприємства, зростання 

вартості бізнесу і капіталізації активів, збільшення ціни акцій підприємства [1]. Усі елементи 

мотивації повинні бути між собою пов‘язані. Важливе значення має забезпечення певної 

збалансованості чинників зовнішнього та внутрішнього стимулювання. 

Серед матеріальних методів мотивації найбільш ефективним є ті, що пов‘язані з 

оплатою праці. Система оплати праці на підприємстві є основою системи мотивації 

працівників. А основою системи оплати праці є заробітна плата. Так як заробітна плата є 

основним джерелом доходу працівників,то від її розміру  залежить якість виконаної роботи. 

Оплата праці повинна психологічно та економічно спрямовувати працівника на чітке 

розуміння взаємозв'язку між вимогами, які висуває до нього керівництво, та його внеском у 

кінцеві результати. 

Кожен роботодавець хоче бачити прогресивні результати та досягнення цілей 

підприємства, для цього слід відповідним чином заохочувати працівників. Державою в 

законодавстві про працю встановлені надбавки, гарантії та компенсації працівникам. Їх 

обсяги регламентуються Кодексом законів про працю, Законом України "Про оплату праці" і 

залежать від багатьох чинників. Існують обов‘язкові доплати  за роботу у важких і 

шкідливих умовах праці - до 12 %; за роботу в особливо важких і особливо шкідливих - до 24 

% від тарифної ставки; за роботу в нічний час до 40 % годинної тарифної ставки за кожну 

годину роботи в цей час; за роботу у вихідний день, тощо.  

Але, щоб заохочувати працівників до кращої роботи повинні бути також надбавки 

саме для стимулювання. Слід встановити надбавки за високі досягнення, за найкращого 

робітника (за результатами конкурсу), за старанність та відповідальність, за відданість 

своєму підприємству. Щоб працівники охоче брались за роботу колег, які тимчасово відсутні 

через певну причину, потрібно встановити привабливі доплати.  

Організація оплати праці здійснюється на основі законодавчих та інших нормативних 

актів. Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств будується на основі 

системи угод, які укладаються на державному (генеральна угода), галузевому (галузева 

угода) або регіональному (регіональна угода) та виробничому (колективний договір) рівнях 

відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди". 

Для того, щоб якнайкраще виконувалась робота та досягались цілі підприємства, 

заробітна плата повинна співпадати з якістю та складністю виконаної роботи. Працівників 

поділяють на різні категорії відповідно до кваліфікацій та стажу. Тож кожну категорію слід 

оцінювати по різному. Якщо робітник розуміє, що його заробітна плата відповідає виконаній 

роботі, то і працювати він буде охоче.  
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Розміри оплати найманого працівника залежать від результатів його праці. Основна 

зарплата залежить, насамперед, від результатів праці й визначається тарифними ставками, 

відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами. Рівень 

додаткової оплати праці в основному залежить від кінцевих результатів діяльності 

підприємства. Основними вимірниками результатів є кількість виготовленої продукції 

належної якості або витрачений робочий час, упродовж якого працівник фактично був 

зайнятий на підприємстві.  

В сучасних кризових умовах функціонування підприємств України керівники 

прагнуть зменшення витрат. При цьому мають місце порушення законодавчих норм щодо 

оплати праці персоналу, особливо в приватних організаціях. Такі заходи повинні бути дійсно 

обґрунтовані і мати короткочасний характер, оскільки зловживання у відношенні до 

винагороди праці підлеглих ведуть до негативних наслідків у роботі підприємства. 

Підприємець повинен розуміти, якщо він прагне досягти успіху та мати стійкий 

розвиток, не потрібно економити на оплаті праці своїх підлеглих, і крім цього, необхідно на 

постійній основі проводити певні мотиваційні заходи щодо персоналу [2].  Слід пам‘ятати, 

що заробітна плата є основним елементом мотивації, але не єдиним. В зв‘язку з цим, 

потрібно застосовувати також нематеріальні мотиваційні методи, такі як: забезпечення 

можливості професійного зростання, просування по службі, визнання заслуг працівників, 

заохочування додатковими відпустками або днями відпочинку.  

Бажано враховувати думки працівників, проводити засідання та обговорювати разом 

проблеми і цілі, організовувати корпоративні заходи, свята для всього колективу. Такі заходи 

сприятимуть підвищенню згуртованості персоналу, створенню сприятливого психологічного 

клімату у колективі. Підприємство працюватиме як єдиний механізм. Саме налагоджена 

мотиваційна система є запорукою успішності масштабних та досить відомих фірм та 

організацій. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА 

В последнее время в Республике Беларусь получили широкую огласку проблемы 

оптимизации управления. Основной причиной сдерживания развития бизнеса учеными и 

практиками называются проблемы в управлении [1]. По данным Минэкономики страны за 

последние десять лет малые предприятия увеличили свою долю в производстве валового 

внутреннего продукта почти в два раза, превысив прошлогодние показатели на 15%. 

Занятость в малых предприятиях выросла в 1,9 раза [1]. Отечественный бизнес по 

определению достаточно молодой, поэтому для многих компаний характерен авторитарный 

стиль управления – когда у руля находится сильный лидер, и его энергия движет всю 

машину вперед. В настоящее время существует много литературы, которая может помочь, 

однако проблема управления была и остается острой.  

Маркетинг и менеджмент взаимосвязаны. Главный принцип маркетинга – ориентация 

на потребителя и его потребности, их формирование и максимальное удовлетворение. 

Реализация этого принципа во всех сферах производственно-хозяйственной деятельности 

осуществляется через менеджмент, основные функции которого: целеполагание, 

http://psyera.ru/2727/chto-takoe-marketing


293 
 

планирование, организация, мотивация и контроль [2]. При исследовании организации как 

целостной социально-экономической системы соотношение маркетинга и менеджмента 

рассматривается как часть целого.  

Проблем менеджмента в Беларуси очень много. Например: 

1)  Низкая культура в производственной и управленческой деятельности. Как уже 

ранее упоминалось, для многих компаний Беларуси характерен авторитарный стиль 

управления. Однако по мере взросления компании неизбежен переход к профессиональному 

управлению, при котором зависимость от предпринимателя минимальна, и ключевые 

решения принимаются командой топ-менеджеров. Как отметил генеральный директор 

Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко, многие ведут себя не как собственники, а как 

управляющие своим бизнесом. Не имеют бизнес-модели, не продумывают, что будет с 

бизнесом, когда их уже не будет [1]. Это показывает, что у белорусского менеджмента нет 

опыта, поэтому многие компании приглашают консультантов из других стран. 

2) Неразвитость специальных финансовых механизмов поддержки отдельных 

элементов инновационной инфраструктуры, самостоятельных инновационных проектов, а 

именно: венчурных фондов, страхования инновационных инвестиций, лизинга 

высокотехнологичного оборудования, фондового рынка для наукоемких компаний и др. 

3)  Недостаточно эффективное использование важнейших инструментов 

государственного регулирования экономики (административно-правовые инструменты, 

налоговая система, кредитно-денежная система). 

Также проблемы существуют и в системе маркетинга Беларуси. К сожалению, по 

результатам проведенного компанией «Институт независимой экспертизы» (ИНЭП) опроса 

белорусских предприятий, отдел маркетинга есть только у 42% опрошенных предприятий, а 

из них лишь 27% отметили, что данные подразделения действительно выполняют функции 

маркетинга, а не продаж. Кроме того, нет четкого понимания, в чем же на самом деле 

заключаются функции маркетинга на предприятии - это аналитика, продвижение, сбыт либо 

что-то еще? Так, по результатам опроса, в работе отделов маркетинга белорусских 

предприятий 25% деятельности отводится аналитическому маркетингу, столько же - 

функции продвижения, а 50% - это заключение договоров, обзвон должников, участие в 

тендерах, поиск клиентов и даже доставка продукции потребителям [3]. 

Результаты профессионального развития менеджеров являются также элементом 

устойчивого развития и функционирования современного общества. На уровне компании 

интеллектуальный капитал, навыки и компетенции менеджеров являются ключевыми 

элементами любого успешного бизнеса и напрямую влияют на показатели его 

эффективности и рыночной привлекательности. 

В целях повышения эффективности организации маркетинговой и управленческой 

деятельности можно выделить следующие перспективы развития: 

1) Развитие партнерства с представителями и органами власти, коммерческими 

структурами, другими некоммерческими субъектами. 

2) Использование нематериальных методов стимулирования активности 

работников, разработка системы поощрений и проведение награждения, исходя из 

достигнутого работниками результата. 

3) Широкое использование стратегического планирования и управления в 

деятельности организации. 

4) Повышение уровня квалификации и искусства менеджеров в управлении 

организацией. 

5) Постоянная забота о повышении квалификации работников организации. 

6) Максимальное использование инноваций. 

Сегодня каких-то глобальных проблем, способных притормозить развитие маркетинга 

и менеджмента в Беларуси пока не наблюдается. Конечно, существуют проблемы в развитии 

этих отраслей, например те, которые приведены ранее, однако существуют очевидные 

решения, и, что более важно, возможности их осуществить. 

http://psyera.ru/3569/chto-takoe-organizaciya
http://psyera.ru/4626/motivaciya
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ В ЭПОХУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

Время, в котором мы живем характеризуется развитием экономики по 

неопределенному графику плохопрогнозируемых или непрогнозируемых вообще 

скачкообразных колебаний. Макроэкономическая нестабильность оказывает огромное 

воздействие и на российскую экономику. Мы живем д экономической турбулентности, что 

сильно усложняет процесс стратегического планирования как на макроуровне, так и на 

уровне компаний. Всеобщий хаос вокруг не позволяет компаниям прогнозировать свое 

развитие хотя бы на несколько ходов вперед.  

В такой сложной экономической ситуации возникают логичные вопросы: каким 

образом формировать кадровую политику? Какие меры можно предпринять? В условиях 

турбулентной экономики невозможно организовать четкое стратегическое планирование 

управления персоналом в организации – слишком высока степень непредсказуемости 

процессов в экономике в целом и на рынке труда в частности.  Выходом в такой ситуации 

может послужить применении так называемой «стратегии штанги», которую довольно часто 

используют в финансовом секторе экономики. Если 90% средств, положенных на развитие 

персонала, тратить на поддержание существующей кадровой политики, внутреннее обучение 

и в целом эндогенное тактическое развитие, а только 10 % выделять на развитие экзогенное 

и стратегическое, то компания не сможет потерять более 10 процентов средств, которые 

вкладываются в максимально рискованный способ развития на данный момент. Между тем 

вложение всех средств в стратегическое развитие с так называемым «средним риском» 

грозит катастрофой, так как риск может быть рассчитан неправильно. Такая стратегия 

расхода средств решает проблему редких событий, вероятность которых слабоопределима, и 

хрупкости в отношении погрешностей оценки. При использовании такой стратегии компания 

может просчитать максимальные потери. Даже вкладывая минимальное количество средств 

в долгосрочное инвестирование, необходимо подходить к этому процессу с должной 

основательностью. Для расчета целесообразности вложений в человеческий капитал 

используется следующая формула: 

, 
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где R-ценность будущих выгод, Kt - ожидаемое увеличение заработка в году /;   r — 

рыночная норма отдачи на капитал; N — число лет использования полученных знании 

(предполагаемая длительность работы). 

Если R>C, то инвестиции в обучение данного вида окупаются; в противном случае 

необходимо искать другие сферы применения капитала.[1] Из данной формулы видно, что 

чем меньше r, больше ожидаемыи прирост заработка Kt и число лет работы N, тем 

эффективнее инвестиции. Стоит отметить, что, в кризисное время сложно спрогнозировать 

показатель N , что объясняется высоким уровнем нестабильности в экономике, поэтому 

рентабельность долгосрочных инвестиций в персонал неочевидна. Тем не менее, 

долгосрочные инвестиции в персонал необходимы для увеличения роста прибыли 

предприятия. Возникает справедливый вопрос: к какому именно персоналу необходимо 

применять долгосрочное инвестирование? В этом вопросе можно опираться, например, на 

АBС – анализ, основанный на законе Парето, согласно которому небольшая доля причин или 

вкладываемых средств отвечает за большую долю результатов или получаемой продукции. 

Применительно к персоналу можно сказать, что 20% сотрудников приносят 80% пользы 

предприятию. Эти 20% - сотрудники группы A - наиболее производительны и ценны. В их 

развитие как раз и необходимо вкладывать долгосрочные инвестиции. На это потребуется не 

так много сил и денежных вложений, но отдача от них будет достаточно высокой.  

Помимо взвешенного перераспределения расходов на персонал, управление любой 

компании будет задумываться о сокращении общей численности работников, с целью 

экономии денежных средств. Но для принятия решения о сокращении необходимо провести 

оценку успешности работы каждого сотрудника. Рассматривая опыт управления в крупных 

компаниях, стоит обратить внимание на компанию General Electric. Руководитель компании 

Джек Уэлч оптимизировал численность персонала в GE, используя простую формулу: 

«20:70:10». Он считал, что 20% персонала — это лучшие сотрудники, которых необходимо 

поощрять и вкладывать деньги в их развитие. 70% — линейный персонал. 10% — 

сотрудники, не приносящие ощутимую пользу компании.[2] Такое разделение персонала на 

группы пересекается с упомянутым выше принципом Парето. После проведения АBС – 

анализа, есть смысл провести внеплановую аттестацию линейного персонала, и по 

результатам аттестации уже принимать решение о конкретном сотруднике, его сохранении в 

компании, понижении его заработной платы или переводе на более низкую должность. В 

период экономического хаоса, необходимо уделять особенное внимание сотрудникам, 

которые по результатам ABC – анализа, входят в группу А. Данных сотрудников 

характеризует то, что в их трудовой деятельности преобладает такая компонента, как β-труд. 

Эта компонента характеризует труд, направленныи на создание новых духовных или 

материальных благ, а также новых методов производства. Результат β-труда не имеет какой-

либо явной зависимости от длительности и темпа труда. Он определяется прежде всего 

творческими способностями к данному виду деятельности и условиями для их реализации. 

Необходимо формирование креативной команды, состоящей из «людей группы А». Суть 

такой команды должна заключаться в четком распределении функций, в соизмеримости и 

неконфликтности целей и в исключении теневой конкуренции среди лидеров.  

Для подобной креативной части коллектива необходимо разработать некую стратегию 

управления – систему управления талантами компании, реагирующую на изменения во 

внешних условиях путем быстрого и точного смещения направления мероприятий и 

ресурсов с целью повышения эффективности HR, экономических результатов, 

продуктивности рабочей силы, и инноваций. Подобная динамическая стратегия должна 

включать в себя: анализ рынка труда, анализ экономических колебаний, изучение 

деятельности конкурентов, постоянный, но оправданный пересмотр бюджетов. Для того 

чтобы связать стратегические цели компании с оперативными бизнес-процессами, 

целесообразно применять сбалансированную систему показателей. (Balanced Scorecard).[3] 

Благодаря подобной системе, будет проще адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. 

Помимо этого, в компании необходимо внедрение и развитие нестандартных форм 
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занятости, поскольку это повышает общую мобильность организации, дает возможность 

очень быстро ―приобретать‖ новые способности и навыки для компании. Кроме того, 

применение нестандартных форм занятости, несомненно, экономит бюджет компании.  

Таким образом, прогрессивной организации следует принимать такие решения в 

управлении талантливыми сотрудниками, которые содержат массу подходов и вариантов 

развития экономических событий организации. Руководству компании необходимо 

формировать кадровую политику так, чтобы наиболее ценные сотрудники (таланты 

компании) были готовы к любым бизнес-сценариям и обладали такими компетенциями, 

которые позволили бы им быстро обучаться и быть динамичными.  

Список использованных источников 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ 

ПРОРОСШЕГО ЗЕРНА 

 

В последнее время потребителей все чаще отдает свое предпочтение в пользу 

натуральных и гарантированно качественных продуктов питания. Аналитики отмечают 

интенсивный рост  рынка функциональных продуктов. Данный сектор в Японии составляет 

почти 50% от всех выпускаемых пищевых продуктов, в США и Европе – около 25%. 

Российские пищевые предприятия так же активно  внедряют  инновационные технологии, 

позволяющие создать новые продукты питания и новые ингредиенты для них. Но 

многочисленное разнообразие пищевых добавок затрудняет выбор нужных заменителей 

специалистам-технологам. Ориентиром могут служить традиционные вкусовые 

предпочтения потребителей. 

Переработанная пища с множеством добавок вызывает теперь у потребителей 

негативную реакцию, растет спрос на традиционную, здоровую пищу, а в последнее время 

еще и на продукты высшей категории. К сожалению, в нашей стране пророщенные семена 

как оздоровительный продукт практически не используется. Научить людей использовать их 

при изготовлении различных продуктов питания - задача пищевой промышленности. 

При сложившейся экологической обстановке введение в ежедневный рацион 

продуктов, созданных с применениями принципов пищевой комбинаторики, является 

необходимым. Современные продукты питания должны наилучшим образом 

соответствовать естественным процессам усвоения пищевых веществ человеком, 

выработавшимся в ходе эволюции. Практическое питание человека в естественных условиях 

обусловлено оптимальными нормами и реальными возможностями.  

Компания «Актирман» является одним из предприятий по продвижению на уральском 

рынке новых пищевых технологий по поддержанию здоровья населения. Данная компания 

выпускает функциональные продукты питания из проросшего необмолоченного зерна 

пшеницы  под названием «Талкан». 

В апреле 2013 года студенты и профессорско-преподавательский состав кафедры 

«Менеджмент» Филиала «Московского государственного университета технологий и 
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управления имени К.Г. Разумовского» в г.Мелеузе осуществили маркетинговое 

исследование потребительского рынка продукции из проросшего зерна.  

При проведении анализа использовались результаты количественного исследования 

потребителей (первичная информация). При формировании выборочной совокупности 

применялся метод простой случайной выборки. Анкетирование проводилось среди 

населения г.Мелеуз. Выборочное обследование проводилось по схеме бесповторного отбора, 

при котором повторное попадание в выборку одних и тех же единиц исключено.  

Для сбора первичных данных использовалась анкета, состоящая из двух типов 

вопросов. Вопросы первой группы содержали варианты ответов, на вопросы второй группы 

необходимо было дать ответы самим.  

Выборка включала 11,5% представителей мужского пола и 88,5% представительниц 

женского пола в возрасте от 20 до 60 лет. Значительную часть респондентов (46%) составили 

жители г.Мелеуз в возрасте 50-60 лет, 27% - это респонденты в возрасте 20-30 лет, чуть 

меньше (20%) составили респонденты в возрасте 40-50 лет, самую малую часть (7%) 

составили респонденты в возрасте 30-40 лет. 

 Многие респонденты впервые ознакомились с продуктом «Талкан»   и оценили его на 

дегустации, проводимой в период проведения маркетингового исследования. Анализ 

анкетных данных выявил, что продукт из проросшего зерна  достаточно приятный на вкус: 

более 93% респондентов отметили положительно данный продукт и лишь 2% респондентов 

продукт не понравился.   

Из всех характеристик функционального продукта значительная часть опрощенных 

(74%) отметила «полезность», наличие витаминов и микроэлементов привлекло 16% 

респондентов, удобство использования - 9%, а ценовая характеристика продукта привлекла 

лишь 1% из всей выборки.  

Несмотря, на то, что продукция ООО «Актирман» представлена на потребительском 

рынке более пяти лет, свыше 50 % респондентов ответили «отрицательно» о знакомстве с 

ней. Анализ результатов исследования выявил, что продукт «Талкан» нравится потребителям 

за счет его функциональных характеристик. На потребительское решение о покупке 

продукта «Талкан» в большей степени влияет мнение знакомых и в меньшей степени 

реклама продукта.  

Научной основой современной стратегии производства пищи является изыскание 

новых ресурсов незаменимых компонентов пищи, использование нетрадиционных видов 

сырья, создание новых прогрессивных технологий, позволяющих повысить пищевую и 

биологическую ценность продукта, придать ему заданные свойства, увеличить срок 

хранения.  

Таким образом, при формировании стратегии продвижения функциональных 

продуктов питания из проросшего зерна на региональном рынке, а также при выборе 

методологии и инструментов маркетинга производителям следует учитывать основные 

факторы, влияющие на принятие решения о покупке. Необходимо учитывать, что при 

покупке нового продукта питания 46% потребителей на региональном рынке пользуются 

рекомендациями знакомых, 30% - консультациями продавца, на 20% потребителей влияет 

реклама, а 4% потребителей принимают решения о покупке на основе обзоров информации в 

прессе.  

 

УДК 339.13  

Пучко Ю.В. 

Барановичский государственный университет, г.Барановичи 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Выставки и ярмарки – это рыночные мероприятия, на которых экспоненты 

представляют на основе выставочных образцов производимые товары и услуги. 
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Отличительной чертой ярмарок является то, что они, как правило, предполагают 

непосредственное осуществление прямых продаж экспонентами демонстрируемой 

продукции, хотя в настоящее время границы между понятиями «выставки» и «ярмарки» 

сведены до минимума. 

Зафиксировав, что ярмарка и выставка – это рынок, на котором заключаются 

коммерческие сделки на базе выставочных образцов, продажа и снятие со стендов которых 

на ярмарке-выставке запрещена в соответствии с международными правилами, в 

дальнейшем тексте будем в зависимости от контекста употреблять одно из двух или оба 

определения – выставка-ярмарка. 

Современная ярмарка предлагает широкий спектр товаров и услуг: от образцов 

изделий и комплексных автоматизированных систем до передачи «ноу-хау», проводимых 

экспертами консультаций и т.д. 

Республика Беларусь, как государство, находящееся на пересечении основных 

европейских транспортных путей между Западной и Восточной Европой, не может 

оставаться в стороне от выставочной деятельности, без которой не возможно успешное 

развитие торговли и предпринимательства, совершенствование производственных 

технологий, расширение межгосударственных экономических связей. 

Выставочно-ярмарочные мероприятия способствуют обмену опытом, научно-техническими 

идеями между учеными и специалистами различных стран, дают возможность организации 

встреч и обсуждения насущных проблем развития той или иной области науки и техники, 

способствуют ознакомлению с передовыми достижениями, установлению деловых 

контактов, подготовке договоров и соглашений о научно-техническом сотрудничестве и 

производственной кооперации.  

Выставки стимулируют деловую активность, способствуют развитию конкуренции и 

быстрому распространению инноваций в различных секторах экономики, содействуют 

укреплению связей между товаропроизводителями и потребителями, оказывают влияние на 

потребительский спрос, развитие инфраструктуры, транспорта, туризма и т.д. 

Ежегодно в Республике Беларусь проводится более 100 выставок и ярмарок, 80% 

участников которых, отечественные предприятия и организации различной формы 

собственности.[1] 

Государственное выставочное объединение Республиканский выставочный центр 

проводит крупнейшие в Республике Беларусь международные специализированные 

выставки по актуальным для республики направлениям: медицина, телекоммуникации, 

информатика, радиоэлектроника и приборостроение, автомобилестроение и др., а также 

универсальные ярмарки. 

В ярмарках и выставках широкое участие принимают белорусские фирмы. Однако не 

все фирмы могут участвовать в подобных мероприятиях из-за отсутствия необходимых 

финансовых ресурсов. Поэтому дальнейшее развитие ярмарочной и выставочной 

деятельности в республике тесным образом связано с государственной поддержкой 

предприятий, особенно малых и средних. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Реклама является одним из самых распространенных средств маркетинговых 

коммуникаций, способных привлечь покупателя. Ее создание и использование является 
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достаточно сложным процессом, имеющим определенные проблемы, которые могут повлечь 

неэффективтивное использование финансовых средств. В связи с этим существует 

необходимость их детального рассмотрения.  

В Беларуси с развитием рынка, реклама стала носить упорядоченный и 

целенаправленный характер, ее механизм стал более совершенен, она более рационально, 

лучшим способом стала воздействовать на потребителя, тем самым, привлекая его на свою 

сторону. 

Воздействие на потребителя осуществляется через соответствующие функции 

рекламы: экономические и социальные, существующие неразрывно и обуславливающие друг 

друга. 

В тоже время стоит проблема определения степени влияния рекламного обращения на 

потребителя. Современный потребитель оказался в ситуации тотального окружения 

рекламой, при этом он не имеет возможности оградить себя от ее воздействия. Современное 

общество столкнулось с проблемой деформации ценностных ориентаций. Социальный 

психолог А.Моль в книге «Социодинамика культуры» предложил для этого явления 

специальный термин: «мозаичная культура». Суть его состоит в том, что для человека 

общества потребления одинаковую ценность представляет информация о научном открытии 

мирового значения и сведения о появлении в продаже новой бытовой техники. 

Реклама как необходимое условие осуществления предпринимательской 

деятельности, затрагивает интересы миллионов людей, становится неотъемлемой частью их 

жизни. При этом следует учитывать тот факт, что у различных участников экономической 

деятельности интересы не всегда совпадают. Более того, они часто входят в противоречие. 

Вполне очевидно, что рекламодатель заинтересован в увеличении прибыли, для чего 

необходимо обеспечить сбыт рекламируемых товаров по максимально возможным ценам. 

Потребитель, которому адресуется реклама, наоборот, больше внимания уделяет свойствам и 

характеристикам товара и желает приобрести его по возможно более низкой цене. Данное 

противоречие, хотя и достаточно упрощенное, нередко перерастает в конфликт между 

участниками рекламных коммуникаций. Вероятность его возникновения повышается, если 

кто-либо из участников нарушает правила "честной игры" (например, использование в 

рекламе лживых утверждений, агрессивное навязывание продукта и т.д.). 

Таким образом, реклама в условиях рынка оказывает влияние не только на 

экономическую систему в целом, но и на развитие отрасли, деятельность предприятий и 

потребителей. 

В последнее время потребителей все активнее приучают к самой разнообразной 

рекламе, качественной и не очень, яркой и «серой». Постепенно качество рекламы смещается 

либо в сторону яркого профессионализма, либо в сторону откровенного цинизма и полного 

отсутствия морали и нравственности. К сожалению, в наше время все больше становится 

именно последней. И не важно, реклама чего демонстрируется потребителям: стирального 

порошка, элитного особняка или политического кандидата. 

Самая главная проблема некачественной рекламы — откровенная или 

завуалированная ложь. Не секрет, что любая реклама служит для демонстрации именно 

достоинств рекламируемого продукта. Однако в нашей стране сегмент защиты прав 

потребителей развит слабо. И не привыкли люди жаловаться на купленный товар, если 

внутренности упаковки не соответствуют рекламным характеристикам. Вероятнее всего 

именно поэтому некачественные ролики презентуют потенциальным потребителям  с 

экранов телевизоров, бордов, газет несуществующие, но такие завлекательные свойства 

рекламируемых товаров.  

Таким образом, для частичного решения современных проблем рекламы необходимо 

разрабатывать уникальные рекламные предложения, способные выделится из череды 

подобных, а также соблюдать требования законодательства в области рекламы и защиты 

прав потребителей в части достоверности рекламы. 
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MINDMANAGER – ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС- ПРОЦЕССАМИ 

 

Развитие любого предприятия, его экономический рост и долгосрочная эффективная 

работа во многом определяются правильным фомированием организационного управления. 

В современных условиях происходит активное совершенствование управленческой 

деятельности, вызванное ускоряющимся научно-техническим прогрессом. Система 

управления предприятием обеспечивает непрерывное совершенствование методов 

организации, в связи с этим возникла необходимость изучения новых форм и методов 

управления. В этом и заключается актуальность статьи. 

Задаваясь вопрсом «как грамотно организовать управление предприятием», можно 

найти множество путей решения. В статье рассмотрено только одно из них, но, безусловно 

одно из самых удобных в практическом применении Mindjet MindManager - практичное и 

современное программное обеспечение, предоставляющее возможность применения для 

исследования, структурирования и визуализации результатов. 

Одним из главных преимуществ программы является схожесть интерфейса 

пользователя с уже знакомыми программами от компании Micosoft. Полная совместимость с 

современными операционными системами позволит увеличить функционал даже не самого 

современного компьютера и наделить его способностью оказать значительную помощь при 

выполнении многих задач на предприятии.  

 
Рисунок 1. Создание нового проекта 

Весомым преимуществом программы является визуализация мыслительного 

процесса, что позволяет легче усваивать презентуемую информацию. С помощью интеллект 

карт структрировать и запомнить информацию, которой сопутствуют образы и символы, 

позволит раскрепостить мышление и ассоциировать изображение с информацией. 

Интуитивно понятный интерфейс, а так же простота использования помогут Вам 

освоиться в программе всего лишь за час работы с ней, а стать профессиональным 

пользователем и создавать сложные карты уже через неделю. 
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Рисунок 2. Пример интеллект карты 

Прикрепление файлов любого формата к Вашей карте дает огромнейшее 

преимущество, в тот момент, когда Вам необходимо показывать презентации во время 

доклада, представлять вниманию слушателей картинки, файлы MicroSoft Word, Excel, Paint. 

Возможность сворачивать ветки с подтопиками на начальном этапе доклада, не позволит 

запутаться в процессе доклада (рисунок 2). Широта применения программы MindManager 

очень большая. 

 
Рисунок 3. Применение MindManager при проведении мозгового штурма 

В самой программе содержится удобный справочный материал по работе с 

программой, описывающий ее функционал и помогающий новичку не потеряться во всем 

многообразии возможностей. На рисунке 3 представлены возможности программы, в 

частности, проведение коллективного решения проблем - метод мозгового штурма. 

Учитывая все выше сказанное применение программы несет следующие выгоды: 

Обучение – высокая усваиваемость при последующем воспроизведении информации. 

Обзоры и резюмирование – понимание связей и взаимодействий, что позволяет легче 

разобраться в ситуации. 

Концентрация – особенность карт такова, что концентрация на записи естественна и 

результативность при этом увеличивается. 

Организация – отображение всех деталей, организует разнообразные аспекты 

деятельности. 
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Презентация – полноценное выступление, структура позволяет по необходимости 

изменять направление выступления, без затруднений. 

Планирование – организация всех аспектов с начала и до конца. 

Тренинги – тренинги становятся более эффективными и легкими, качественное 

исправление и отслеживание ошибок. 

Мышление – хороший метод анализировать свои мысли и идеи, активация 

интуитивных и творческих способностей. 

Переговоры – возможность легко и понятно объяснить оппоненту преимущества 

собственного и недостатки его предложений. 

Развитие интеллектуальных способностей – используется новый подход к проведению 

мозгового штурма, быстрое генерирование оригинальных и эффектных идей, прослеживание 

взаимосвязей и поиск альтернативных решений. 

Использование Mindjet MindManager возможно практически в любой области 

деятельности – в процессах планирования, анализа, выработки решений или просто для 

упорядочивания и запоминания любых идей и планов, как в организациях. 

Список использованных источников 

1.Официальный сайт Mindjet MindManager. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www URL: http://www.mindjet.com/ (дата обращения:17.11.2014). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА 

ЗАО «АТЛАНТ» БСЗ 

 

Маркетинг является относительно новой функциональной областью на 

промышленных предприятиях Республики Беларусь. 

Машиностроительная отрасль без преувеличения называют основой промышленного 

производства любой страны. Важность его стабильного развития для экономики 

определяется, тем фактом, что на протяжении нескольких столетий сектор остается 

единственным поставщиком капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей. 

Машиностроение обеспечивает любое производство машинами и оборудованием, а 

население – предметами потребления. Сегодня невозможно представить себе сферу 

человеческой жизни, в которой тем или иным образом не использовалась бы продукция 

отраслей машиностроения. От степени развития машиностроения, в конечном итоге, зависит 

устойчивость и эффективность развития других секторов и всей экономики в целом [1, с. 67]. 

 Несмотря на то, что маркетинговые подразделения возникли и функционируют в 

промышленности уже более 10 лет, в этой области до сих пор сохраняются отдельные 

организационные проблемы, на которые указывают как управленцы-практики, так и 

исследователи этой сферы деятельности [2, с. 11]. В то же время роль маркетинговой 

деятельности для промышленности республики в современных условиях сложно 

переоценить. Во-первых, это связано с насущной проблемой диверсификации рынков сбыта 

продукции отечественных промышленных предприятий, традиционно ориентированных на 

Россию и другие постсоветские страны. Во-вторых, этого требует логика развития мирового 

хозяйства: информатизация, глобализация, усиление конкуренции на мировых рынках, 

уменьшение длительности инновационных циклов и другие, хорошо известные тенденции 

начала XXI века — все это вынуждает предприятия глубже анализировать потребности 

своих целевых покупателей, прогнозировать действия конкурентов, разрабатывать гибкую 

товарную и ценовую политику, оптимизировать распределение и широко использовать такие 

инструменты, как реклама и PR [3, с.90]. 
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Для оценки и анализа уровня организации маркетинговой деятельности в 

машиностроительном секторе был исследован Филиал ЗАО «Атлант» БСЗ. 

Исследование предприятия проводилось по следующим направлениям: 

- организационная структура маркетинговой деятельности; 

- информационное обеспечение маркетинга. 

Основными методами обследования являлась документация (в том числе такой, как 

укрупненная схема организационной структуры предприятия, положения о маркетинговом 

подразделении, подразделении сбыта и/или других структурных единицах, выполняющих 

функции маркетинга, в составе указанных положений — схемы организационной структуры 

соответствующих подразделений, карты отдельных маркетинговых процессов, отчет о 

работе отдела маркетинга, стандарт предприятия по системе качества в области маркетинга, 

планы маркетинговой деятельности и т.д). 

Анализ организационных структур маркетинговой деятельности проводился с точки 

зрения наличия и «функциональной» развитости маркетингового подразделения, степени 

организационной координации его основных функций и его места в структуре управления. 

Исследование показало, что маркетинг, являясь относительно новой функциональной 

областью на предприятии, тем не менее уже полностью выделился и оформился в 

самостоятельное подразделение.  

Специфика структуры службы маркетинга Филиала ЗАО «Атлант» БСЗ заключается в 

том, что производственная сфера предприятия очень широка, и целесообразно создавать 

подразделения  по каждым группам производимого товара отдельно: ОМиСО, ОМиСК, 

ОМиСП которые в свою очередь выполняют все функции маркетинга, касающиеся 

определенного вида товара (исследование рынков, участие в процессе формирования 

портфеля заказов, в оперативном планировании, в корректировке производственных 

процессов на основе изучения мнения потребителей, выполнение сбытовой функции).  

Как правило, на  предприятии стратегические функции выполняются непосредственно 

высшим руководством и закрепляются в виде соответствующих разделов бизнес-плана 

работы предприятия на год (или больший период). 

При рассмотрении структур служб, выполняющих маркетинговые функции, было 

установлено, что в каждом отделе выделяется сотрудник, выполняющих определенные 

функции, при этом иногда можно наблюдать некоторое пересечение функций, что в 

некотором роде может вызвать некоторую нестабильность в ходе их выполнения, но с 

другой стороны, наблюдается некоторую «подстраховку». Поэтому нужно более четкое 

разграничение полномочий. 

Однако следует отметить, что на БСЗ существует мобильная система получения 

информации, т.к. в любой момент можно получить необходимую информацию и в короткие 

сроки. Но, с другой стороны, это может вызвать ряд проблем, связанных со слишком 

бюрократичной системой (слишком большое количество документов, служебных записок). 

Написание подобных документов занимает достаточно много времени у сотрудников и тем 

самым отвлекает их от своих прямых обязанностей. Следовательно, нужно разработать 

мобильную систему получения информации, например, на основе современного 

программного обеспечения. Что же касается распределения маркетинговых функций, то на 

данном предприятии реализация большинства маркетинговых функций возложена 

непосредственно на сотрудников, а окончательное решение принимает начальник отдела. 

Иногда наблюдается ситуация, когда обязанности возлагаются на того или иного сотрудника, 

хотя он не совсем располагает необходимыми возможностями, навыками. Иногда очень 

сложно утвердить свой проект, т.к. для окончательного утверждения он должен пройти 

несколько кабинетов и только потом будет утвержден, тем самым, замедляя весь процесс 

разработки. Поэтому необходимо уменьшить централизацию по принятию решений, тем 

самым, уменьшиться рассеивание ответственности. 

Важным вопросом является и место маркетинга в общей структуре управления 

предприятием. В работах многих исследователей подчеркивается связь эффективности 
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работы предприятия с наличием, так называемой ориентации на потребителя, которая 

возможна только тогда, когда маркетинговая деятельность имеет статус ведущей функции в 

процессе управления. В процессе исследования было выявлено, что отделы службы 

маркетинга, отчитываются непосредственно заместителю директора по коммерческим 

вопросам, а тот напрямую доводит информацию к директору предприятия. Таким разом, 

необходимо на исследуемом предприятии внедрить эффективную систему передачи и 

доведения информации не только по одной структуре службы маркетинга, но и в иные 

структурные подразделения предприятия, так как, если иные структурные подразделения 

также будут передавать свою информацию централизованно по предприятию, то это 

обеспечит более быстрые и рационально обоснованные принятия решений по возникающим 

вопросам. 

Список использованных источников: 

1. Коли, Э., Яворски, Б. Рыночная ориентация: конструкт, научные предположения и 

практическое применение в менеджменте // Классика маркетинга: Сб. ст. / Составители Б. М. 

Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква. — Спб.: Питер, 2001. — С. 317—349. 

2. Колик, А. Проблемы организации службы маркетинга на предприятии // Маркетинг, 

реклама и сбыт. — 2004. — №1. — С. 7—8. 

3. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать 

рынок: Пер. с англ. — М.: АСТ, 2000. 

 

УДК  339.97 

Руденко-Сударєва Л.В. , доктор економічних наук,  професор 

кафедрa міжнародних фінансів  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ : СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР 
 

  Суттєві зміни, що відбуваються у всіх сферах людської життє 

діяльності не можуть не торкатись питань менеджменту, який відпрацював свій запас 

міцності, технології якого вже давно слід поновити і пристосувати до вимог і викликів ІІІ 

тисячоліття. Тому сучасна наука управління стоїть перед необхідністю напрацювання нових 

теоретичних і методологічних засад дослідження соціуму, які дозволили б розкрити сутність 

не тільки врівноважених фаз його розвитку  але і катастрофічних.  

 Як зазначають у своїх дослідженнях Філіп Котлер та Джон Касліоне, в рамках 

колишньої моделі циклічного розвитку економіки за останні 50 років ми звикли враховувати 

лише два основні показники, властивих для нормально функціонуючої економіки. Перший - 

підйом вгору, або так званий «ринок биків», який, якщо звернутися до історії спостережень, 

тривав в середньому п'ять - сім років. Другий - « відскік вниз », або ж ринкова корекція ( 

«ринок ведмедів »). Ця фаза зазвичай тривала 10-12 місяців. Так чи інакше, два цих тренди 

поступово перетікали в один з одного і певною мірою піддавалися прогнозуванню. Простіше 

говорячи, в рамках колишньої моделі циклічного розвитку економіки було очевидно, що 

після спадної фази настане черговий, досить тривалий період зростання. Однак, незворотні 

зміни світової економіки заклали основи «нової реальності»: в осяжному майбутньому 

графік економічного розвитку більше не буде нагадувати згладженої синусоїди - він 

кинеться вперед зигзагами безладних коливань . Отже, ми вступили в абсолютно нову епоху 

все частіших та інтенсивніших періодів турбулентності в глобальній економіці. На відміну 

від попередніх рецесій, нинішня криза зробила необхідним якнайшвидший перехід до нового 

образу мислення, який дозволить бізнесу процвітати на тлі тривожних хвилювань,  постійної 

загрози хаосу і турбулентності. 

Засновник і перший президент « Римського клубу» Аурелліо Печчеі , зазначав:  « 

Часи, в які ми живемо, повні загроз і небезпек. Але ми настільки зайнялися власними 

справами, що, зрештою, втратили уявлення про складність оточуючого нас світу...».  Ці 
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слова були написані ще в середині 60 -х років минулого століття, якраз напередодні «вступу 

в фазу нової метаморфози всієї людської історії» ( З. Бжезинський ), «великого перелому» (Р. 

Дієс - Хохлайтнер ) або навіть «світової революції» ( І. Валлерстайн ). Вже тоді розгорялися 

дискусії про горизонти цивілізації, необхідність внесення коректив в стратегію її розвитку, 

про глобальні проблеми , що стоять перед людством, про конфігурації соціального космосу і 

типології прийдешнього світоустрою. 

Сьогодні ситуація ще більше загострюється і стає очевидним, що громадській 

свідомості потрібні інші осі соціальних координат. Відповідно до теорії біфуркації, кожні 

кілька десятків років суспільство проходить критичну точку розвитку. Це своєрідний 

відправний пункт, після якого визначається подальший вектор суспільної трансформації, 

зміни встановленого режиму роботи системи, управлінської зокрема. Досить часто період 

біфуркації позначений виникненням інших суспільних цінностей, категоричним переломом 

громадської думки, приходом менеджерів з кардинально протилежними мотиваціями від тих, 

які діяли до цього в управлінському полі як мікро- так і макрорівня.  

  Одночасно стрімка інформатизація економіко-соціальної сфери на тлі  поступового 

накопичення та передачі наукових знань людства продемонструвала певне протиріччя. При 

лавиноподібному збільшені обсягів знань швидкість їх передачі зменшувалася. Тобто, 

сукупна маса знань, що зберігаються людством, безперервно зростає, а це зростання усе 

більш прискорюється на кожному заздалегідь обумовленому часовому інтервалі. Як 

вважають прихильники теорії технологічної сингулярності, гіпотетичне вибухоподібне 

зростання швидкості науково-технічного прогресу, яке ймовірно послідує за створенням 

штучного інтелекту і машин, здатних до самовідтворення, настільки ускладнить і 

пришвидшить технічний прогрес, що він виявиться недоступним для розуміння, 

спричинюючи або інтеграцію людини з комп»ютерами або значне стрибкоподібне 

збільшення можливостей людського мозку за рахунок біотехнологій мозку. 

   Тому сучасна наука управління стоїть перед необхідністю напрацювання нових 

теоретичних і методологічних засад дослідження соціуму, які дозволили б розкрити сутність 

не тільки врівноважених фаз його розвитку  але і катастрофічних. Відтак, заслуговує уваги 

точка зору стосовно гармонізації глобалізаційного процесу, для якої, з одного боку, 

необхідні нові функціональні форми і механізми гармонізації національних економічних 

інтересів, політик і дій, а з іншого – має сформуватись глобальне мислення, коли 

підприємницька мотивація базується на інноваційності і безпеці розвитку. Це 

уможливлюється лише за умов гуманізації світогосподарського розвитку, основаної на його 

інтелектуалізації, соціалізації та екологізації. 

   Відомий у наукових колах професор Дж. Стігліц заявляє, що у розбудові 

національної (у т.ч. американської) економіки слід враховувати зміни, що відбуваються у 

світі та використовувати відповідні важелі регулювання і координації функціонування 

ринків . Він підкреслює: «Тепер нам доведеться провести реконструкцію суспільства, щоб 

домогтися більш точного балансу між роллю держави і ринку…».   У свою чергу, знаний 

американський фахівець в області конкуренції та конкурентоспроможності, професор 

Гарвардської школи бізнесу М. Портер спільно із М. Креймером пропонують корпораціям 

будувати свою діяльність за формулою « капіталізм для всіх » в умовах, коли на них 

наступають звідусіль, а бізнес частіше і частіше називають головним винуватцем соціальних, 

екологічних та економічних проблем, при цьому процвітаючому за рахунок суспільства. На 

їх твердження в бізнесі повинна панувати  ідея спільних цінностей, згідно з якою спільно з 

матеріальними цінностями одночасно створюється і необхідне суспільне благо: 

задовольняються його потреби або вирішуються його проблеми.  

Благополуччя підприємств має залежати від соціального прогресу. Спільні цінності - 

не те ж саме, що соціальна відповідальність. Благодійність і навіть стійкий розвиток є новим 

шляхом до економічних успіхів... Концепція спільних цінностей приведе до перевороту в 

діловому світогляді ». 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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На думку авторів концепції, віра в ідеали капіталізму не суперечить тому, щоб « по-

новому сформулювати мету бізнесу: не просто гонитва за прибутком, а створення суспільних 

цінностей. І тоді у світовій економіці піднімається нова потужна хвиля інновацій і зростання 

продуктивності. Зміниться сам капіталізм і його ставлення до суспільства. А навчившись 

створювати потрібне для усіх сторін, бізнес отримає чудовий шанс відновити легітимність. І 

це, напевне, найголовніше ». Реалізація концепції « спільних цінностей » означає, що на 

різних рівнях економіки має бути механізм узгодження економічних інтересів працівників 

найманої праці, бізнесу та суспільства в особі держави. Вектор сучасного економічного 

розвитку все більше орієнтується на інтереси суспільства в цілому, національні інтереси, які 

не лише гарантують дотримання « правил гри » всередині країни, а й визначають поведінку 

національної економіки в світовому господарстві.  

У майбутньому йдеться про максимальне використання інтегрованого інформаційно-

інтелектуального потенціалу світу, про початок формування якісно нової (у сучасному 

розумінні – глобальної ноосферно-космічної) економіки третього тисячоліття. В дійсно 

глобальній економіці домінуватиме глобальний розум, а не глобальний інтерес . 

Людське суспільство не може існувати без світової етики для націй, що не може бути 

миру між народами без згоди між релігіями, яка досягатиметься на основі діалогу між ними. 

А як зазначив Р.Рюнт у статті «Перевиховання людства», деякі люди вважають, що 

ослаблення національної самосвідомості – явище не зовсім негативне, навпаки, посилена 

глобальна самосвідомість могла б створювати цінні фокальні точки для політичної дії та 

інституційного  будівництва.  Глобальна відповідальність передбачає глобальне 

переосмислення та відповідне перевиховання, і з цього процесу ніхто не може бути 

вилученим. Глобальна відповідальність менеджменту України полягає якраз у тому, щоб він 

переймався проблемами України в глобальному контексті,  одночасно трансформуючи 

національну модель соціально-економічного розвитку. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ 

Забезпечення сталого економічного розвитку потребує удосконалення ринкових 

механізмів регулювання сфери послуг. Сфера послуг, як правило, є найбільш 

висококонтактною. Продаж послуги відбувається в процесі зустрічі споживача і виробника 

послуг, а отже виробник послуги стає частиною результату обслуговування, частиною самої 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=49
http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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послуги, тому якість обслуговування є невіддільною від якості виробництва і надання 

послуг. 

Згідно теорії Ф. Котлера, маркетинг послуг розглядається як окремий напрямок, що 

ґрунтується на класичному переліку якостей послуг. Загальні риси послуг, такі як 

невідчутність (нематеріальність), невіддільність від виробника (споживання в момент 

створення), не постійна якість, неможливість накопичення заздалегідь, в сучасних умовах 

спричинюють необхідність покращення їх якості, а це в свою чергу стає підґрунтям для 

використання в операційній діяльності підприємств сфери послуг концептуальних засад 

внутрішнього маркетингу. В діяльності таких підприємств на перший план виходить 

комплексне задоволення потреб споживача, для якого все більш важливим стає якість 

обслуговування, професіоналізм та кваліфікація персоналу, компетентність, культура, 

естетична складова тощо.  

Наведена в літературних джерелах класифікація послуг дозволяє виокремити відмінні 

риси кожного виду послуг, визначити їх специфіку та запропонувати конкретні дії для 

вирішення поставлених задач щодо якісного задоволення потреб споживача. В такому 

аспекті внутрішній маркетинг перед усім слід розглядати як дії чи процес. 

Узагальнений підхід до класифікації послуг запропонував К. Лавлок. В основі 

розробки даної класифікації послуг лежить два підходи: на кого (чи на що) направлені 

послуги; послуги є відчутними на дотик чи ні. При цьому К. Лавлок підкреслює важливість 

внутрішнього маркетингу, як істотного фактора успіху в організації і здійсненні діяльності 

підприємств сфери послуг. Наведені в табл. 1 характеристики є базовими в класифікації 

послуг. 

Характерними ознаками процесу реалізації внутрішнього маркетингу в діяльності 

сучасного підприємства, що здійснює діяльність в сфері послуг, залишається пріоритетність 

та задоволеність споживача (внутрішнього і зовнішнього), ініціативність, швидкість та 

адаптивність контактного персоналу, з однієї сторони, та цілевстановлення, система 

забезпечення процесу навчання працівників та надання ними послуг й взаємовідносини 

всередині персоналу, з іншої. Отже, діяльність сучасних підприємств сфери послуг повинна 

бути побудована на таких основних принципах внутрішнього маркетингу як: безпосередній 

пріоритет споживача (задоволення потреб), посилення ролі комунікацій та інформації 

(адаптивність до середовища, швидкість та ініціативність у прийнятті рішень контактним 

персоналом), творчість (передбачення тенденцій майбутнього, створення нового унікального 

продукту і якісний сервіс). 

Таблиця 1 Узагальнений підхід до класифікації послуг згідно теорії К. Лавлока [1] 

Характеристика дії Види послуг 

Відчутні дії на дотик, направлені на 

тіло людини 

Система охорони здоров‘я, пасажирський 

транспорт, спортивні заклади, салони краси, 

суспільне харчування тощо. 

Відчутні дії на дотик, направлені на 

товари та інші фізичні об‘єкти 

Вантажні перевезення, ремонт і обслуговування 

обладнання, охорона, побутові послуги, 

ветеринарні послуги 

Невідчутні дії на дотик, направлені на 

свідомість людини 

Освіта, радіо, телебачення, інформаційні послуги, 

театри, кіно, музеї 

Невідчутні дії на дотик з невідчутними 

активами 

Банківські послуги, юридичні та консалтингові 

послуги, страхування, операції з цінними паперами 

 

Виходячи з викладеного вище виникає об‘єктивна необхідність удосконалення 

запропонованих науковцями підходів до класифікації послуг. На нашу думку доцільно 

запропонувати класифікацію послуг за рівнем інтелектуалізації операційних процесів. 

Запропонований підхід ґрунтується на упорядкуванні структури Державного класифікатора 

продукції та послуг (ДК 016:2010, чинного з 01.01.2014р.), ІДС «Міжнародна класифікація 
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товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), чинної з 01.01.2014р.» та 

Класифікатора видів економічної діяльності - 2010 (ДК 009:2010), чинного з 01.01.2012р.  

Запропонований нами підхід дозволить структурувати різні підходи до класифікації 

послуг в організації і здійсненні підприємницької діяльності у цій сфері, дозволить якісно 

здійснювати регуляторну політику і видачу ліценцій, а також дозволить більш ефективно 

використовувати інструментарій внутрішнього маркетингу в системі відносин «топ-

менеджер – персонал - клієнт» підприємства сфери послуг. З іншого боку, це дасть 

можливість топ-менеджменту підприємства розробити біль ефективну систему мотивації 

працівників, використання ними творчого підходу в продукуванні ідей і кастомізації 

маркетингових програм та формуванні лояльності.  

Запропонований авторський підхід до класифікації послуг за рівнем інтелектуалізації 

операційної діяльності представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація послуг за рівнем інтелектуалізації операційних процесів* 

Джерело: авторська розробка 

* послуги, відносяться до секцій в структурі Державного класифікатора продукції і 

послуг ДК016:2010 

 

Отже, із наведених в класифікаторі (ДК 016:2010) 15 секцій послуг, ми пропонуємо до 

інтелектуальних послуг віднести: послуги телекомунікаційні та інформаційні (J); послуги 

професійні, наукові та технічні (М); послуги у сфері державного керування та оборони (О); 

послуги у сфері мистецтв, видовищно-розважальної та відпочинкової діяльності (R) та 

послуги екстериторіальних організацій і органів. Створення і надання наведених в цій групі 

послуг, вимагає від персоналу високого ступеня кваліфікації та професіоналізму, 

компетентності та компетенцій, інтелектуальної та творчої праці. Такі характеристики 

персоналу дозволять створити не просто якісно нові послуги, а в першу чергу створити 

споживчу індивідуальну цінність і сформувати лояльність клієнта. (Наприклад, написання 

сценарію кінофільму, створення авторського проекту телевізійної передачі, формування бази 

даних чи розробка комп‘ютерної програми, написання підручника чи твору тощо). 

Функціональні послуги, можуть бути створенні і надані споживачу персоналом, що 

має відповідний рівень професійних якостей, кваліфікації та певні особистісні 

характеристики, найбільш притаманні конкретним сферам і видам послуг, і не завжди 
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потребує використання інтелектуальної та творчої праці. До цієї групи слід віднести: послуги 

щодо транспортування та зберігання (Н); послуги щодо тимчасового розміщування та 

забезпечування харчуванням (І); послуги, пов‘язані з нерухомістю (L); послуги інші (S) та 

послуги домашніх господарств (Т). При цьому такий підхід не впливає на зниження якості 

послуг і обслуговування клієнтів. (Наприклад, логістичні послуги, туристичні послуги, 

оренда та продаж квартир, побутові послуги тощо). 

Наступну групу, на нашу думку, мають складати послуги, що поєднують в собі 

використання інтелектуальної та функціональної складової персоналу. Здебільшого процес 

надання таких послуг може бути формалізованим, проте вимагає творчого та креативного 

підходу у створенні та наданні їх кінцевому споживачу. До таких послуг доречно віднести: 

послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі, послуги щодо ремонтування автотранспортних 

засобів і мотоциклів (G); послуги фінансові та страхові (К); послуги адміністративні та 

послуги щодо надання допомоги (N); послуги у сфері освіти (Р); послуги у сфері охорони 

здоров‘я та соціальної допомоги (Q). (Наприклад, інтелектуальна праця і майстерність 

лікаря-хірурга на діагностиці хворого і його оперуванні, функціональні обов‘язки медичної 

сестри в стресовій ситуації, що вимагає оперативного прийняття рішення, викладання 

лекційного матеріалу викладачем згідно робочої навчальної програми, але з використанням 

власного наукового досвіду тощо). 

Таким чином, запропонований нами підхід до класифікації послуг дозволить 

найбільш ефективно використовувати інструменти внутрішнього маркетингу в діяльності 

підприємства сфери послуг для навчання та ефективної мотивації працівників, які 

безпосередньо контактують із клієнтами, що впливатиме на якість послуг; формування 

системи взаємовідносин топ-менеджменту підприємства і персоналу, що віддзеркалюється у 

внутрішньофірмовій філософії ведення бізнесу; реалізації стратегії підприємства, що 

дозволяє розробити низку оперативних та стратегічних заходів і прийняти необхідне 

управлінське рішення тощо. 
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ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИ ПОСЛУГ 

 

Ринок транспортної продукції знаходиться в стадії формування з притаманними цій 

стадії яскраво вираженими перехідними процесами і  невизначеністю їх перебігу. Характер і 

динаміка цих процесів суттєво залежать від структури системи. У свою чергу, до структури 

транспортного ринку входять два  головних взаємодіючих суб‘єкта: транспортна система і 

споживач транспортної продукції – вантажовідправник і вантажоодержувач [1].  
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Стратегія поведінки суб‘єктів підпорядкована основній меті – завоюванню найбільш 

вигідних позицій на транспортному ринку. Для споживача транспорту це означає по 

можливості максимально скоротити витрати на перевезення, домогтися доступності 

транспорту в будь-який час, забезпечення збереження і доставки вантажу «точно в  термін». 

Відкласти реалізацію транспортної послуги сам транспорт не має права. Для транспортної 

системи важливо зберегти або завоювати найбільш сприятливе стратегічне положення 

порівняно зі своїми конкурентами і залучити для перевезення найбільшу кількість вантажів. 

З цією метою встановлюються конкурентоспроможні тарифи і забезпечується високий рівень 

сервісу при виконанні транспортних послуг. Результатом реалізації такої стратегії є 

отримання максимального доходу і відповідного прибутку. 

Важливими умовами побудови взаємовідносин між суб‘єктами конкурентного 

транспортного середовища є досягнення принципу компромісу, балансу їх економічних 

інтересів, встановлення по можливості партнерських відносин. Такий компроміс дозволяє 

отримати ефект всім суб‘єктам транспортного ринку. Пошук рівноважних точок є одним із 

завдань при побудові поведінкових моделей. На основі цього принципу будуються багато 

поведінкові моделі транспорту і його споживача в ринковому середовищі [2].  

Транспортна послуга жорстко «прив‘язана» до місця і часу, і тому вона 

невзаємозамінна, що обмежує внутрішньогалузеву конкуренцію на одному виді транспорту. 

Така конкуренція може бути між видами транспорту або за наявності альтернативних шляхів 

сполучення в рамках одного і того ж виду транспорту (наприклад, автомобільного або 

повітряного). Ціна транспортної послуги, як і на будь-якому іншому ринку, формується на 

основі співвідношення попиту та пропозиції на послуги. Ціна на транспорті виступає в 

специфічному вигляді провізної ставки, фрахтової ставки, тарифу, ціни квитка і т. д. Ціна 

наданої транспортної послуги збільшує ціну товару, що існувала до його переміщення. 

Попит споживачів на послуги визначається рядом факторів. Перша група чинників – 

економічні. Найважливішим показником економічної доцільності отримання тієї чи іншої 

послуги від конкретного її пред‘явника є підвищення прибутковості на одиницю 

капіталовкладень. Другий показник попиту даної групи – це вартість послуги, зниження якої 

дозволяє споживачеві підвищити прибутковість своїх збутових операцій або знизити ціну 

продукції з метою розширення ринку. 

Друга група чинників – характер організації виконання послуг (своєчасність, безпека, 

комфорт і т. д. перевезення вантажів і пасажирів). Зацікавленість споживача послуг у 

стабільності взаємовідносин з транспортним підприємством є одним із факторів мотивації 

попиту, коли клієнт підтримує довгострокові зв‘язки з надійним перевізником. Попит на 

послуги, як і на будь-який інший товар, являє собою частину потреби в послузі, забезпечену 

грошовими коштами покупців, або платоспроможну потребу. Попит є сполучною ланкою 

між виробництвом і споживанням, це визначає необхідність його вивчення, аналізу та 

прогнозування в маркетинговій діяльності підприємства [2]. 

Що стосується сегментації ринку, то для реалізації стратегії поведінки на ринку 

транспортних послуг працівникам маркетингової служби транспортного підприємства 

необхідно знати і враховувати всі особливості вимог клієнтури в кожному сегменті. Зазвичай 

сегментація ринку транспортних послуг проводиться за трьома групами ознак: за типами 

споживачів, видами послуг і основним конкурентом. Але в умовах ринкових відносин такого 

традиційного поділу недостатньо. Для розширення і завоювання нових ринків необхідно 

більш глибоке вивчення мотивації попиту на транспортні послуги та способів його 

задоволення. Необхідний облік усіх факторів, що відображають систему споживчих переваг і 

технічні параметри транспортних послуг, за допомогою яких можуть бути задоволені запити 

вантажовласників. Це стосується насамперед якості транспортного обслуговування 

споживачів. У цьому разі кращим є запропоноване Інститутом комплексних транспортних 

проблем позиціонування вантажів за терміновістю доставки (рівномірна, гарантована, 

швидкісна та індивідуальна). Таке групування дозволяє визначити розміри найбільш 

характерних вимог споживачів і розробити конкретні заходи щодо їх задоволення 
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(формування технологічних маршрутів, організація швидкісних вантажних поїздів, розвиток 

спеціалізації рухомого складу тощо) [1].  

Таким чином, основне завдання транспорту – повне задоволення потреб 

промисловості, сільського господарства і населення в перевезеннях як за обсягом, так і за 

якістю не можна досягти без вивчення особливостей поведінки споживачів цих послуг. 
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ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТ 

 

В современных условиях развития техники и технологий, когда информационный 

простор перенасыщен рекламой, и традиционные маркетинговые инструменты утратили 

свою эффективность, проблема эффективности рекламной деятельности становиться все 

острее в связи с ростом цен на ее размещение, и заставляет компании искать альтернативные, 

нетрадиционные способы маркетинговых коммуникаций. Одним из таких способов является 

так называемый «партизанский маркетинг». 

Партизанский маркетинг (англ.guerrilla marketing) – это малобюджетные способы 

рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар или услугу, 

привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая или почти не 

вкладывая денег. Основная предпосылка его использования заключается в том, что у фирмы 

нет большого рекламного бюджета. Поэтому особенностью, отличающей партизанский 

маркетинг от классического, является отказ от рекламы в средствах массовой информации 

как от основного способа продвижения. Вместо этого используются дешевые 

рекламоносители, нетрадиционные рекламные каналы. Еще одна особенность партизанского 

маркетинга заключается в том, что большинство его приемов дают результат немедленно 

или спустя короткое время. 

Хотя партизанский маркетинг изначально позиционировался как инструмент для 

малого и среднего бизнеса, вынужденного партизанить из-за недостатка средств, сегодня, в 

условиях высокой конкуренции, методы партизанского маркетинга используют и крупные 

компании — например, IBM, Microsoft, Volvo, Mercedes, Adobe, American Express, Procter & 

Gamble, Nissan. 

В настоящий момент социальные сети пользуются большой популярностью среди 

пользователей Интернет. А где много потребителей, там и самая эффективная реклама. Ведь 

ресурсы социальных сетей ежедневно посещают миллионы пользователей. Еще одной 

особенностью рекламы в социальных сетях является то, что большинство пользователей, 

которые посещают социальные ресурсы, находятся в психологически комфортном состоянии 

во время общения, что создает благоприятные обстоятельства для распространения скрытых 

рекламных сообщений. 

Одним из подвидов партизанского маркетинга является вирусный маркетинг, 

использующий привычку людей делиться с близкими забавной информацией. Вирусный 

маркетинг — это стратегия, при которой товар, услуга, их реклама, так влияют на человека, 

что он «заражается» идеей распространения продукта и сам становится активным 

рекламоносителем. Почти каждый третий пользователь, получивший интересное сообщение, 

пересылает его своему знакомому. Вирусный проект пользователи будут смотреть по 

собственному желанию и с интересом. Процент людей, которые после просмотра рекламы 
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переходят на торговый сайт, по последним исследованиям, у баннеров составляет до 0,5%, а 

вирусные проекты дают от 7 до 26%. 

В данный момент главным трендом в мировом маркетинге является отход от 

классических инструментов рекламы и массовое использование, и появление новых, 

оригинальных инструментов рекламного маркетинга. Образование новых инструментов 

происходит из-за видоизменения самого маркетинга, его структуры, изменения методов 

воздействия на потребителей и изменения методик измерения эффективности. Это касается и 

интернет-маркетинга. Несмотря на достаточно небольшой период его существования, он 

динамично изменяется. Если раньше для рекламы в Интернет достаточно было поисковой 

оптимизации сайта компании, медийной или баннерной рекламной компании, регистрации в 

крупных отраслевых каталогах, то теперь без рекламных кампаний в социальных сетях не 

обходится ни одна крупная корпорация. Партизанский маркетинг в Интернет — это 

донесение информации до целевой аудитории посредством искусственно созданных и 

распространенных в сети обсуждений, комментариев, отзывов, обзоров, статей. В качестве 

среды распространения информации используются форумы, блоги, социальные сети, 

сервисы закладок, социальных новостей. 

Одними из самых распространенных ошибок при использовании партизанского 

маркетинга — отсутствие системного подхода, перемен в мышлении, технологиях 

маркетинга. Компании продолжают уделять внимание рассказам о себе вместо того, чтобы 

говорить о выгодах клиента. Здесь отводится важная роль вирусному контенту, который 

может заставить аудиторию совершить действия поделиться с друзьями. Он должен 

воздействовать на чувства и эмоции: это будет что-то смешное, а может и наоборот что-то 

шокирующее. Используя партизанский маркетинг, следует помнить о том, что главным 

условием является наличие общей стратегии маркетинга и обязательно должна быть 

информационная согласованность всех действий, которые должны вести к положительному 

результату. 

Уникальный инструмент интернет-бизнеса, партизанский маркетинг, позволяет 

ненавязчиво напоминать о компании пользователям сети, тем самым привлекая их внимание 

к услугам и товарам компании. Кроме того, формы подачи, в которых используется 

партизанский маркетинг, гораздо эффективнее повышают лояльность пользователей 

Интернет к бренду и привлекают к нему абсолютно новую аудиторию. 
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СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В цей час, коли наша країна робить свої перші кроки, як країна з ринковою 

економікою, зростаюча конкуренція і глобалізація підштовхує сучасних підприємців і 

менеджерів приводити рівень управління на підприємствах до рівня Європейських країн. 

Розуміння і використання концепції маркетингу в управлінні підприємством є невід'ємним 

елементом ефективної підприємницької діяльності. Якісна і соціальна складова маркетингу в 

управлінні величезна, – він зумовлює високоприбуткову ритмічну діяльність суб'єктів 

господарювання. В цих умовах управління маркетинговою діяльністю для підприємств, що 

мають за мету не тільки мати прибуток сьогодні, а бути й далі конкурентноздатними та 



313 
 

вийти як на всеукраїнський ринок, а навіть і на Європейській, є актуальним, як ніколи 

раніше. 

Практика господарювання підприємств України свідчить про те, що впровадження 

маркетингу хоча й набуває все більшого поширення, але повною мірою ще не 

використовуються всі форми управління маркетинговою діяльністю, частіше це робиться 

хаотично, безсистемно, або недостатньо кваліфікованими фахівцями. Замість розуміння ролі 

державного впливу на розвиток управління маркетинговою діяльністю, загальноприйнято 

вважати це винятково проблемою і питанням самого підприємства, тобто приватних 

власників. Але повноцінне впровадження маркетингу створювало б передумови для 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств, адаптації до постійних змін 

зовнішнього середовища і кон'юнктури ринку, стабільності умов господарювання і, таким 

чином, підвищення рівня конкурентноздатності нашої країни на Європейському ринку і 

покращенню добробуту громадян. 

Узагальнюючи зазначене, можна сказати, що питання впровадження в практику 

господарювання підприємств управління їх маркетинговою діяльністю є сьогодні 

актуальним, як ніколи, бо воно здатне регулювати вплив на рівень, характер і час попиту 

таким чином, щоб це допомагало організації в досягненні поставлених цілей, зокрема – 

забезпеченні максимального прибутку для підприємця в поєднанні з максимальним 

соціальним та матеріальним забезпеченням кожного працівника підприємства. 

Значний вклад в розвиток теорії управління маркетинговою діяльністю внесли Бай С. 

І., Волков Д. Н., Іляшенко А. Х., Кеворков В.В., Клімова І. Г., Котлер Ф., Макаренко Т. І., 

Маркушина Е. П., Мошнов В. А., Олійник Т. О., Пилипчик В. П., Сергеев С., Скоробогатих 

І., Слабковский Ю., Соловйов В. А., Стрикленд А. Дж., Тарондо Ж. – К., Томпсон А. А., 

Уайт С., Чеповой А. П., Шумейко А.К. Їх праці присвячені дослідженню проблем 

впровадження управління маркетинговою діяльністю у господарську діяльність підприємств 

України. 

На сучасному етапі становлення ринкової економіки України зростає роль 

вдосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємств.Невід'ємним елементом 

ефективної підприємницької діяльності виступає розуміння та використання концепції 

маркетингу в управлінні підприємством. Якісна і соціальна складова маркетингу в 

управлінні величезна, – він зумовлює високоприбуткову ритмічну діяльність суб'єктів 

господарювання. 

Як свідчить практика підприємств України, впровадження маркетингу хоча й набуває 

все більшого поширення, проте повною мірою ще не використо¬вуються всі форми 

управління маркетинговою діяльністю. А це створювало б передумови для забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств, адаптації до постійних змін зовнішнього середовища 

і кон'юнктури ринку, стабільності умов господарювання. 

Успішне функціонування підприємств в умовах ринкової економіки України залежить 

не тільки від їх внутрішньогосподарської діяльності, а й насамперед від того, як вони 

зможуть пристосуватися до постійних змін у зовнішньому середовищі. 

Управляти маркетинговими функціями достатньо складно, навіть якщо маркетологу 

доводиться мати справу тільки з контрольованими змінними маркетингового комплексу. 

Реальність же набагато складніша. Компанія здійснює свою діяльність в складному 

маркетинговому середовищі, що полягає і з неконтрольованих чинників, з якими компанії 

доводиться миритися. Як відомо, мікросередовище підприємства включає в себе покупців, 

постачальників, конкурентів, партнерів, контактні аудиторії і державні органи – тобто, тих 

суб'єктів, з якими воно постійно і безпосередньо взаємодіє. Взаємостосунки між 

підприємством і суб'єктами мікросередовища рівноправні – як вони можуть робити вплив на 

підприємство, так і воно на них. Макросередовище підприємства – це чинники, з якими ваше 

підприємство не стикається безпосередньо, але які, проте, роблять серйозний вплив на його 

діяльність (економічні, політичні, правові, науково-технічні, соціально-демографічні, 

соціально-культурні, природні, екологічні і міжнародні). 
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У макросередовища є дві важливі особливості: воно робить вплив не тільки на 

підприємство, але і на мікросередовище: конкурентів, партнерів, клієнтів; не можливо 

вплинути на макросередовище. Тобто, мікросередовище складається з тих, з ким можна 

поговорити на кого можна впливати, а макросередовище – це те, що не можна навіть ясно 

побачити. Середовище, з одного боку, надає можливості, а з іншою – таїть загрози. Компанія 

повинна ретельно і безперервно аналізувати дане середовище, щоб вчасно уникнути загроз і 

реалізувати можливості. 

При цьому необхідна відмова від традиційних методів управління, перегляд основних 

цілей діяльності підприємства в умовах жорсткої конкурентної боротьби. На багатьох 

підприємствах спостерігається відсутність стратегічної орієнтації; планування діяльності 

здійснюється, виходячи з внутрішніх можливостей і ресурсів підприємства. При такому 

підході підприємство не в змозі реалізувати свою мету, у результаті чого торговельне 

підприємство рано чи пізно вибуває з бізнесу. Тому сучасний керівник повинен постійно 

«тримати руку на пульсі» середовища, в якому працює підприємство, бути в змозі адекватно 

проаналізувати і оцінити ситуацію, прийняти відповідні заходи. Важливість аналізу і аудиту 

маркетингової діяльності підприємства розуміє сьогодні все більша і більша кількість 

керівників та менеджерів. 

Здійснювати управління маркетинговою діяльністю на підприємстві є складним 

завданням, тому що маркетологу доводиться мати справу з багатьма неконтрольованими 

змінними складного маркетингового середовища, у якому підприємство здійснює свою 

діяльність. Воно вимушене миритися з неконтрольованими його чинниками. Середовище, з 

одного боку, надає можливості, а з іншою – таїть загрози. Підприємство повинне ретельно і 

безперервно аналізувати дане середовище, щоб вчасно уникнути загроз і реалізувати 

можливості. Це можна робити за допомогою аудиту маркетингової діяльності підприємства, 

який є не разовим заходом, а постійним і безперервним процесом, систематичним і 

всебічним дослідженням діяльності середи, цілей та стратегій підприємства для виявлення її 

проблем і можливостей. Він поставляє інформацію про стан всіх елементів системи 

маркетингу на підприємстві і про ринки. При здійсненні аудиту маркетингової діяльності 

підприємства часто використовуються такі методи, як SWOT-аналіз, метод компанії Boston 

Consulting Group (BCG), метод компанії General Electric (GE). 
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ПРОБЛЕМИ СКОРОЧЕННЯ ПОПИТУ НА УКРАЇНСЬКІ ТОВАРИ 

 

Сьогодні перед українськими виробниками яскраво постала проблема 

незацікавленості українських споживачів вітчизняною продукцією. Це посилює і без того 

жорстоку конкуренцію на національному ринку. 

Причини непопулярності українських товарів: 

−заміщення національних виробів більш дешевими азіатськими аналогами; 

− високі ціни на українські товари, що не завжди відповідають їх якості; 
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− недостатня розрекламованість вітчизняних товарів; 

− низький авторитет національної продукції; 

−відсутність вітчизняних підприємств на деяких сегментах національного ринку; 

−вища якість іноземних товарів та послуг; 

−непристосованість багатьох українських підприємств до швидкої зміни зовнішнього 

середовища та кон‘юнктури ринку; 

−вищий рівень ефективності маркетингової політики просування іноземних товарів та 

послуг[1]. 

−  суб‘єктивне ставлення українських споживачів до вітчизняної продукції. 

Ці недоліки завдають шкоди загальному стану економіки. Так, зокрема, торгівельний 

баланс України зазнав значних змін, українська продукція продовжує втрачати популярність 

як на національному, так і на іноземних ринках (табл. 1). 

Таблиця 1: Обсяг експорту та імпорту товарів та послуг в Україну за останні роки 

(млн. дол.) 

Рік 2010 2011 2012 2013 

Експорт товарів та послуг 63190 82107 82337 78148 

Імпорт товарів та послуг 66188 88855 91364 84573 

Сальдо -2998 -6748 -9027 -6425 

Джерело [2] 

 

В подальшому недостатня зацікавленість споживачів до вживання національного 

продукту може призвести до зникнення окремих галузей з переліку українського 

виробництва. Так, за даними Державного комітету статистики з 2010 року майже зникли 

чотири галузі, серед яких виробництво взуття, аудіо- та відеотехніки, побутової техніки, 

спорттоварів. Незабаром їх долю можуть повторити ще кілька, зокрема виробництво одягу, 

посуду, мастильних матеріалів і, можливо, легкових автомобілів. [2] 

Ще одним прикладом зменшення попиту на українську продукцію може слугувати 

скорочення виробництва в одній з основних для українського ВВП галузей –металургії. Так, 

за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, лише за вересень і 

жовтень 2014 року обсяг виробництва продукції металургійного комплексу знизився на 4,2% 

[3]. 

Ще одним не надто сприятливим явищем для поширення української продукції є 

перенесення операцій купівлі-продажу в мережу Інтернет. Не всі вітчизняні підприємства 

достатньо приділяють уваги цьому виду просування товарів і послуг та рекламі продукції 

через електронні ресурси. [4] 

З метою стримування поширення вітчизняної продукції на українському ринку 

необхідно: 

−збільшити  фінансування реклами національних товарів та послуг; 

− проводити об‘єктивні перевірки якості продукції; 

− створювати соціальну рекламу для роз‘яснення населенню, чому потрібно 

підтримувати вітчизняне виробництво; 

− розвивати відносно слабкі галузі економіки для впровадження економічної 

самостійності держави; 

− вводити політику протекціонізму (збільшувати обсяги митних зборів на продукцію, 

що ввозиться, зменшувати податковий тиск на українського виробника); 

−  стимулювати ріст авторитету вітчизняних виробників, як в Україні так і за 

кордоном. 

Отже, розв'язання проблеми незацікавленості споживача українськими вимагає 

проведення ефективної політики просування на загальнонаціональному рівні та руйнування 

радянської системи мислення споживачів щодо вищої якості іноземної продукції.  
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Україна вже зараз має конкурентоспроможні товари у багатьох галузях. Але щоб 

першість на українському ринку здобули вітчизняні виробники необхідно створити й 

дотримуватися маркетингової стратегії розвитку національної економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

(ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 

 

Попит на відновлювальну енергію має тенденцію до зростання не лише в Україні, а й 

на світовому ринку. Енергетична галузь є однією з найважливіших сфер у контексті 

забезпечення безпеки та енергетичної незалежності країни. Уряди багатьох країн, зокрема 

України, завдання розвитку енергетичної галузі та відновлювальної енергетики зокрема, 

відносять до числа пріорітетних.  

На даний час, у нашій державі зроблено багато суттєвих кроків задля формування 

ефективних механізмів  державного регулювання розвитку енергетичної сфери економіки 

країни та відновлювальної енергетики зокрема. Проте, враховуючи, актуальність цієї сфери 

енергетики, вважаємо за необхідне більш детально розглянути вже існуючі законодавчі акти, 

що регулюють сферу відновлювальної енергетики України та її розвиток, визначити 

подальші шляхи вдосконалення її законодавчої бази. 

У 1997 році прийнято Закон України «Про електроенергетику»  № 575/97-ВР від 

16.10.1997, яким визначені правові, економічні та організаційні засади діяльності в 

електроенергетиці. Законом України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р. 

№ 555-IV визначено правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання 

альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-

енергетичному комплексі.  

У 2006 р. затверджена «Державна програма розвитку виробництва біодизеля на період 

до 2010 року». Надалі прийнято: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 

2006 р. № 145, яким схвалено Енергетичну стратегію України на період до 2030 р.; Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

заходів з енергозбереження» від 16 березня 2007 р. № 760-V; Закон України «Про землі 

енергетики і правовий режим спеціальних зон енергетичних об‗єктів» від 09.07.2010 р. № 

2480-17; Указ Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики» від 23.11.2011 р. №1059, та інші. 

На нашу думку, важливим кроком на шляху вдосконалення державної регулювання та 

розвитку відновлювальної енергетики України стало прийняття Закону України «Про засади 

функціонування ринку електричної енергії України» від 24.10.2013 №663-VII [1] (надалі - 

Закон). Окремо хочемо зупинитися та більш детально розглянути даний документ, який 

набрав чинності 1 січня 2014 року, та яким передбачено внесення декількох досить суттєвих 

змін до  Закону України «Про електроенергетику» №575/97-ВР. Даним Законом визначено 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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механізми державного регулювання шляхом визначення видів діяльності на ринку 

електроенергії, які потребують ліцензування та ін. Законом передбачено запровадження 

моделі роботи за прямими договорами, ринок контрактів «на добу вперед» і балансуючий 

ринок.  

На нашу думку, даний Закон має велике значення з точки зору створення стабільності 

для залучення інвестицій у розвиток сфери відновлювальної енергетики,  у зв'язку з 

введенням трьохрівневого ринку електроенергії, який дозволить перейти до конкурентних 

принципів формування ціни на електроенергію для споживачів, та завдяки закладеним у 

ньому механізмам гарантування «зеленого» тарифу, як у перехідному періоді, так і після 

остаточного переходу на нову модель ринку. Також зауважимо, що Закон передбачає 

створення гарантованого покупця (спеціально створене державне підприємство) для 

придбання  електроенергії  за «зеленим» тарифом на ринку «на добу наперед» до 1.01.2030. 

Проте, окремо слід зазначити, що є і  слабкі сторони даного закону, усунення яких є 

необхідним для руху до ринкової економіки та для вдосконалення законодавчої бази 

відновлювальної енергетики в цілому.  Зокрема, Законом не врегульовані питання щодо 

процедур і порядків дії Закону як на етапі переходу - до  2017 року, так і після 2017 року. 

Слабким місцем цього Закону є питання створення та функціонування Фонду вирівнювання 

дисбалансу. З одного боку - це абсолютно необхідний інструмент. Але з іншого боку - не 

слід забувати, що питання вартості електроенергії для населення протягом багатьох років є 

електоральним. Тому робота цього фонду повинна здійснюватися абсолютно прозоро, 

забезпечуючи ясне розуміння як обсягів та джерел фінансування розвитку відновлювальних 

джерел енергії в Україні, так і принципи перехресного субсидування та перерозподілу 

коштів у побутовому секторі, тепловій і атомній енергетиці [2]. 

Варто підкреслити, що ефективним важелем державної політики в сфері 

відновлюваної енергетики є започаткування принципово нової моделі роботи, яка 

ґрунтується на принципах державно-приватного партнерства передбаченої Законом України 

«Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI, головною перевагою якої, 

є створення державою за допомогою державної підтримки стимулів для здійснення 

технологічної модернізації промислових підприємств, формування нових потужностей для 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії. 

Зауважимо, що з часів незалежності України також підписаний ряд вагомих для 

становлення та розвитку альтернативної енергетики Міжнародних угод, таких як: 

Міжнародна енергетична хартія, Кіотський протокол, закони про захист іноземних 

інвестицій, якими передбачається гарантування Україною європейських стандартів роботи 

оптового ринку електроенергії, у тому числі впровадження і повернення інвестицій по 

проектах відновлюваної енергетики. Цими законодавчими актами також визначається 

порядок підключення станцій у мережу, регламентовані зони відповідальності всіх 

державних структур, задіяних при будівництві та експлуатації станцій, які гарантують 

виплати та компенсації витрат на будівництво об'єктів відновлюваної енергетики на рівні не 

тільки нашої держави, але і взятих нашою країною міжнародних зобов'язань. 

До позитивних сторін можна віднести наступні механізми стимулювання державою 

розвитку альтернативної енергетики: зобов‘язання оптового ринку електроенергії на 

законодавчому рівні купувати весь обсяг  виробленої електричної енергії з альтернативних 

джерел енергії [3]; формування державного фонду енергозбереження; митні пільги;  пільгове 

кредитування; державні субсидії.  

Проте, існуюче законодавство у сфері відновлювальної енергетики недосконале та 

потребує  значних доповнень та уточнень. Необхідно здійснити ряд заходів щодо 

вдосконалення чинного законодавства, зокрема: сформувати  реєстр  імпортованої  продукції  

альтернативної енергетики,  що  виробляється  за  межами  України,  на  яку поширюється 

пільга у вигляді скасування ввізного мита; врегулювати  питання  компенсації  витрат  

енергокомпаній,  що  працюють на  альтернативних  джерелах енергії, за підключення до 
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єдиної електромережі; необхідно більш чітко визначити механізми та інструкції надання 

преференцій компаніям, що працюють на ринку альтернативної енергетики України. 
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МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПАТ 

«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ROSHEN» 

 

Проблема якості продукції останніми роками набула світового значення. Постійне 

підвищення вимог споживачів до якості продукції привело до того, що на іноземних ринках, 

крім ціни виробу, найважливішим фактором стала його якість. При цьому в конкурентній 

боротьбі перемагає не той, хто продає 

дешевше, а той, хто постачає більш якісні вироби. Але першочергове значення в 

забезпеченні якості продукції має якісне управління. Це об'єктивний наслідок 

досягнутого рівня розвитку продуктивних сил і всезростаючих вимог 

подальшого розвитку суспільства. 

Розвиток промисловості характеризується підвищенням уваги виробників 

і споживачів до якості продукції. Випуск продукції високої якості 

розглядається тепер у всіх країнах світу як одна з важливих умов розвитку 

економіки, від якої залежать темпи промислового розвитку країни, 

ефективність використання трудових ресурсів, успіхи зовнішньої торгівлі та 

національний престиж країни на міжнародній арені. 

Якість відображає міру корисності виробів, сукупність властивостей, що 

визначають міру (ступінь) здатності виробу виконувати властиві йому функції. 

При цьому якість не можна ототожнювати з фізичними властивостями виробу, 

як це зазвичай роблять суто з товарознавчої точки зору. Якість – більш широке, 

насамперед, соціально-економічне поняття, пов'язане з управлінням. 

ПАТ ―Кременчуцька кондитерська фабрика‖ в своїй діяльності керується стратегією 

корпорації ROSHEN – досягнення світового рівня якості у виробництві продукції та 

постійного удосконалення менеджменту підприємства. Політика в області якості базується 

на виразі: ―Споживач – наш найкращий партнер‖. 

Голова правління фабрики затверджує Політику в області якості та забезпечує, щоб 

вона: 

 відповідала цілям фабрики; 

 відповідала вимогам споживачів; 

 включала зобов‘язання по виканню вимог споживачів і нерозривному удосконаленню 

якості в усіх підрозділах фабрики, пов‘язаних з виробництвом кондитерських виробів; 

 була основою для встановлення та аналізу цілей в досягнень якості; 
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 регулярно, не менше одного разу на рік, передивлялась для удосконалення. 

Політика в області якості доводиться до відома всіх робітників фабрики шляхом її 

розповсюдження в місцях, які призначені для надання інформації, на нарадах, зборах. 

Керівництво ПАТ ―Кременчуцька кондитерська фабрика‖ письмово сформулювала 

цілі в області якості основних процесів. Цілі в області якості узгоджуються з Політикою в 

області якості. 

Досягнення цілей в області якості може мати позитивну дію на якість продукції, 

ефективність роботи та фінансові показники. 

Цілі в області якості на ПАТ ―ККФ‖ направлені на: збільшення задоволення 

споживача за рахунок зменшення невідповідної продукції на 0,01%; розробку та освоєння 

випуску 2 нових найменувань продукції (за квартал); на навчання основним професіям – 20 

чол.; підготовку резерву спеціалістів ІТР – 2 чол.; введення ідентифікування сировини та 

реєстрацію його якісних показників в електронній базі даних для покращення дослідження 

процесу виробництва на збільшення ефективності роботи з зовнішніми постачальниками; 

організацію документованої системи атестації метрологічних засобів; на стимулювання 

вдосконалення кваліфікації інженерних кадрів на основі документованої системи кадрового 

зростання та оплати праці; на проведення аналізу якісних показників сировини та 

інформування постачальника; збільшення надійності виміру якісних показників сировини, 

напівфабрикатів та готової продукції за рахунок розробки та впровадження документованих 

стандартних операційних процедур; участь в проведенні технологічної підготовки 

виробництва з проведенням заходів, направлених на досягнення плануючого рівня якості 

продукції з урахуванням засобів контролю. 

При плануванні стандартів якості враховується те, що до систематичних дій 

добавляються дії по нерозривному збільшенні технічного рівня і якості створюваної 

продукції, вимоги до ресурсного забезпечення всі етапів петлі якості. Планування 

досягнення цілей в області якості проводиться шляхом впровадження документів Стандартів 

якості, визначення процесів, якими користуються на фабриці, виконання програм вимірів та 

моніторингу. 

Контролем та випробуванням готової продукції займається служба контролю. Метод 

проведення, об‘єм контролю та обладнання визначається Стандартами якості. Готова 

продукція не відвантажується споживачу до довершення контролю (випробовувань) та 

отримання відповідних даних про результати контролю, а також документів, які 

підтверджують його статут. Статут продукції в процесі виробництва, яка пройшла 

випробовування ідентифікується відповідно стандартів.  

На підприємстві проводиться реєстрація даних, які підтверджують, що продукція була 

проконтрольована відповідно з прийнятими критеріями прийому із вказівкою персоналу, 

який відповідає за випуск продукції, та хто проводить контроль та випробовування.  

Такий підхід для управління якістю забезпечує високу якість кондитерських виробів 

ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Roshen». 
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ВІРУСНИЙ КОНТЕНТ В БЛОГАХ 

 

Вірусний маркетинг – це процес створення і розміщення медіа вірусу - цікавого та 

привабливого контенту. Подібно вірусам, такі технології використовують будь-яку 

сприятливу можливість для збільшення числа переданих повідомлень. Просування за 

допомогою вірусного контенту може приймати найрізноманітніші форми - відео, фото, 

флеш, навіть просто текст (наприклад, анекдоти).  
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Просування товару або послуги за принципом «один дізнався –  сказав іншому» –  і є 

вірусний маркетинг. 

Сам термін "вірусний маркетинг" був запропонований підприємцями Тімом Драпером 

(TimDraper)  і Стівом Юрветсаном (SteveJurvetson) у 1997 році. Розсилаючи Hotmail-листи 

клієнтам, підприємці почали розміщати в них свої рекламні оголошення. Цей процес був 

названий ними вірусним маркетингом. Сьогодні дослідженням цього процесу замається 

багато авторів, серед яких Д. Кот, Д. Ковалевський, А. Крисов, В. Козловська та інші. 

Основним засобом розповсюдження вірусної реклами є мережа Інтернет. 

Одним з перших відомих прикладів використання вірусного маркетингу в Інтернеті є 

акціяHotmail, коли до кожного листа, написаного користувачем, приєднувалося 

повідомлення компанії, що закликає одержувачів email заводити безкоштовну пошту на 

Hotmail'e. Чудовим прикладом використання вірусу для реклами тренінгової компанії 

bestrong став свого часу жартівливий сайт fast-die.kiev.ua, нібито що пропонує своїм 

відвідувачам таблетки для суїциду. Вже на другий день існування сайту його аудиторія 

становила понад 40000 унікальних відвідувачів в день. 

Найпростіший приклад вірусного маркетингу, з яким стикаємося ми всі –  це так звана 

«жовта преса». За її допомогою зірки шоу-бізнесу поширюють про себе плітки і чутки, як 

іпідхоплюються друкованими та електронними ЗМІ, і в підсумку мусуються вдома, в метро, 

по телефону, словом там, де є вільний час. 

Так, наприклад, було з нещодавно викладеним в мережі роликом інтернет-провайдера 

«Стрім». Це бувзвукозапис, де користувач цієї мережі дзвонив до служби техпідтримки і 

намагався з'ясувати, чому тепер інтернет працює нестабільно. Цей запис містив достатню 

кількість нецензурних слів, різної лайки. Буквально через пару днів на цей запис стали 

робити різніремікси, фотографії, відео. І тільки через якийсь час з'явилася інформація, що це 

був хід рекламної компанії – цей запис виявився прикладом вірусного маркетингу. І через 

якийсь час слухачі цього запису забули про зміст цієї розмови, але запам'ятали назву 

провайдера. Так «Стрім» завдяки вірусному маркетингу зміг виділитися з натовпу різних 

інтернет-провайдерів. 

Кілька років тому в інтернеті з запаморочливою швидкістю поширювався рекламний 

ролик МТС, знятий на Україні. Містив ролик ненормативну лексику, може, саме тому його 

дуже хотілося скоріше показати другу і надіслати електронною поштою знайомому. 

Громадськість дивувалася, що це: підступи конкурентів, витік інформації, маркетинговий 

хід. Як би там не було, але це був вірус – маркетинговий вірус. Користувачі розсилали 

знайомим міні-історію про попелюшку 21 століття, що ставить на місце шкідливумачуху, а 

рекламували МТС. 

Як приклад вірусного маркетингу можна розглянути навіть такого монстра, як Гугл. 

Цей проект має душевний логотип і робить на кожну знаменну і не дуже дату тематичну 

його модифікацію. У Гуглі придумали систему, яка дозволяє їм невибагливо підтримувати 

згадки про Гугл протягом декількох років. Чим більш хитромудре свято відображено в 

логотипі – тим більше суперечок він викликає. Гугл дуже вірусна компанія , вони пошту (в 

момент старту) запустили лише за запрошеннями (і користувачі із задоволенням запросили 

один одного) [1]. 

Вірусний маркетинг, або як ще кажуть, вірусна реклама – поширений варіант 

просування товарів і послуг за допомогою реклами постами в блогах. Сервіс Advert-control 

пропонує вам використовувати можливості системи для проведення вірусного маркетингу. 

Вірусним маркетинг хороший тим, що рекламне повідомлення тут може бути вміло 

завуальовано і подаватися не як реклама, яка вже набридла, а як цінна інформація. Саме 

тому, блоги відмінно підходять для вірусного маркетингу, оскільки блогер, проводячи 

рекламу постами в блогах, допомагає швидко поширитися інформації серед цільової 

аудиторії. 

У відомих блогів досить постійних читачів, які довіряють ведучому блогу, і повірять, 

якщо він скаже, що цей товар або послуга дійсно хороші. 
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Основний плюс вірусного маркетингу в блогах –  його дешевизна: вам достатньо 

звернутися до кількох популярним блогерам, щоб інформація, вміло піддана ними, сама 

стала поширюватися по Інтернету. Тобто, віддача відвірусного маркетингу дуже велика, 

достатньо тільки правильно вибрати блог для створення на ньому вірусного контенту. І 

система Advert-control готова вам допомогти. 

Вірусний маркетинг є новим інструментом для маркетологів, який відповідає 

актуальним потребам просування продукту. Це засіб маркетингових комунікацій, який дарує 

людям посмішку, а у відповідь дає змогу компанії отримати збільшення лояльності 

споживачів. 
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АНАЛІЗ ПАСАЖИРСЬКИХ ТА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: ПРОБЛЕМИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Низький рівень інвестиційного залучення, застаріла інфраструктура, низька якість 

надання послуг в сфері пасажиро-перевезнь та відносно низьке постачання вантажу, це 

основні проблеми ТДК в Україні. На прикладі залізничного транспорту розглянемо більш 

детально проблеми та їх можливі рішення даного виду транспорту. В Україні на даний 

період значний дефіцит бюджету та недостатньо розвинута законодавчо-правова база, що 

призводить до зниження інвестиційного клімату, що в свою чергу призводить до зниження 

можливості проведення реформ та модернізації залізничного транспорту. 

В Україні орган, що здійснює управління залізничним транспортом загального 

користування та здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й 

міжнародному сполучені, що регулює виробничо-господарську діяльність залізниць - 

Укрзалізниця. Вона є природною монополією, що перебуває у власності держави та є 

стратегічним підприємством. Об‘єднує 6 залізниць України та близько 142 підприємств, які 

обслуговують залізничну інфраструктуру. Є ключовим компонентом економіки України – 

вклад у ВВП України – один з основних (за оцінками 3,7% у 2012 р.) [1] Однак, 

монополістичний характер діяльності організації, призводить до негативних наслідків, таких 

як: 

1.     Монополія придушуює конкуренцію – важливу рушійну силу економічного 

прогресу. 

2.     Монополія здатна збільшити прибутки, зменшуючи обсяг випуску продукції і 

підвищуючи її ціну. 

3.     Монополія схильна до уповільнення науково-технічного прогресу; 

4.     Монополія розорює малий та середній бізнес. 

5.     Вона монополізує засоби масової інформації (пресу, радіо, телебачення), за 

допомогою яких впливають на свідомість населення у необхідному їм напрямі. 

6.     Монополія здійснює тиск на уряд у пошуках неправомірних пільг та привілеїв 

тощо [2]. 

Метою дослідження є аналіз стану та тенденцій розвитку залізничного транспорту, як 

складової ТДК України. Для досягнення окресленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

 модернізувати залізничні колії під європейські стандарти та налагодити міжародне 

співробітництво, що підвищить конкурентноспроможність українських залізниць, 
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збільшити обсяги транзитних перевезень за рахунок вигідного географічного 

росташування України; 

 за рахунок ремонту колій збільшити швидкість руху поїздів та підвищити безпеку 

перевезень пасажирів та вантажу; 

 поліпшити ефективність діяльності галузі залізничного транспорту за рахунок 

підвищення рівня рентабельності та зниження тарифів на перевезення пасажирів та 

вантажу, доступність ринку послуг залізниць для всіх суб‘єктів господарювання; 

 створення нової нормативно-правової бази для підвищення інвестиційної 

привабливості галузі, з метою модернізації інфраструктури залізничного транспорту в 

цілому та впровадження механізму лізингу. 

Залізничний транспорт - виробничо-технологічний комплекс організацій і 

підприємств залізничного транспорту загального користування, призначений для 

забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у 

внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім 

споживачам без обмежень заознаками форми власності та видів діяльності тощо [3]. 

Залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо-транспортному 

комплексі країни, який забезпечує 58,4% вантажних та 7,5% пасажирських перевезень, 

здійснюваних всіма видами транспорту (таблиця 1). 

Таблиця 1 Пасажирські та вантажні перевезення за 2013 рік [4] 

Вид транспорту Пасажирські 

перевезення 

(млн.) 

У % Вантажні 

перевезення 

(млн. т.) 

У % 

залізничний 425,4 7,5 441,8 58,4 

автомобільний 3340,8 57,2 183,5 24,2 

Водний 7,3 0,12 6,3 0,8 

авіаційний 8,1 0,14 0,1 0,01 

трамвайним 757,4 12,7 - - 

тролейбусним 1306,2 22,3 - - 

трубопровідний - - 125,9 16,6 

Всього 5845,2 100 757,6 100 

Отже, автомобільним транспортом здійснюються найбільше перевезень пасажирів, а 

вантажні перевезення – залізничним транспортом. Це зумовлено тим, що автомобільний 

транспорт зручний при перевезенні вантажів на короткі відстані, при доставці їх до 

залізничних станцій, пристаней і портів, в обслуговуванні місцевого і 

сільськогосподарського вантажообігу [5], а залізничний транспорт має високу безпечність 

доставки вантажу, перевезення вантажу та пасажирів здійснюється за будь-яких погодних 

умов, можливість перевозити більшу номенклатуру товарів, ніж автомобільний, та швидше 

це робити на великих дистанціях при цьому несе менші затрати на перевезення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Структура 

пасажироперевезень за видами транспорту 

у 2013 році 

 Рис. 2 Структура вантажопевезень 
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Таблиця 2 Перевезення вантажів залізничним транспортом за 2013 рік [6]. 

За номенклатурою вантажів Виконано, млн. т У % 

кам‘яне вугілля 102,5 22,17 

Кокс 10,9 2,89 

нафта і нафтопродукти 7,1 1,88 

руду залізну і марганцеву 76,5 20,28 

чорні метали 30,9 8,19 

брухту чорних металів 4,8 1,27 

лісові вантажі 4,9 1,30 

хімічні та мінеральні добрива 6,0 1,59 

зерна і продукти перемолу 22,4 5,94 

цемент 6,2 1,64 

будівельних матеріалів 53,2 14,10 

інші вантажі 51,9 13,76 

Всього 377,3 100 

Аналіз номенклатури перевезень вантажів залізничним транспортом підтверджує, що 

залізничний транспорт має багату номенклатуру товарів, високий показник вантажо-

перевезень. 

Залізничний транспорт є частиною логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній 

торгівлі і економічному зростанню. Використовуючи потенціал держави та вигідне 

географічне положення, необхідно модернізувати та реформувати інфраструктуру 

залізничного транспорту, також підвищувати конкурентно-спроможність та модернізувати 

залізничні колії під європейскі стандарти та покращювати законодовчу базу, щоб сприяти 

підвищенню інвестиційного клімату.  
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИДАВЦЯ НА КОМЕРЦІЙНИЙ 

УСПІХ 

 

Видавничий сектор виступає не лише важливим елементом національної економіки, а 

й виконує важливі соціальні функції суспільства, на кшталт сприяння культурному 

збагаченню, поширенню духовних та інтелектуальних цінностей, національних і 

загальносвітових надбань [3, c. 46]. Роль книги у розповсюдженні знань та інформації, яка 

розвиває людину як особистість, залишається провідною навіть в умовах технічного 
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прогресу та появи нових джерел інформації. В цілому, видавничий сектор є сукупністю 

економічних відносин між суб‘єктами видавничої справи щодо купівлі-продажу авторських 

прав, видавничої продукції, послуг із її підготовки, виготовлення, просування тощо. Основні 

суб‘єкти: автори, видавці (видавництва, поліграфічні та книгорозповсюджувальні 

підприємства, агенції, що спеціалізуються на купівлі-продажу авторських прав, редакційні 

підрозділи, дизайн-центри), споживачі та держава (державні установи, що здійснюють 

регулювання даної сфери).  

Комерційний успіх видавців, на думку вчених, залежить від особливостей та 

подолання перешкод розвитку видавничого сектору [1, с. 6; 4, c. 230–231; 5, c. 113]: стан 

споживаної сировини, матеріалів, технологічного процесу (залежність від імпорту, 

технологічне відставання та низька інвестиційна активність вітчизняних підприємств); 

специфіка та попит на виготовлену продукцію (низький рівень платоспроможності 

населення, зменшення інтересу до читання); високий рівень невизначеності і ризику (значна 

частина матеріалу має подаватись оперативно, що негативно впливає на всі етапи 

видавничого процесу  написання, редагування, друкування та розсилка), залежність від 

демографічної ситуації в країні (скорочення чисельності населення); наявність 

книготорговельної мережі; рівень державного пропагування читання та підтримки галузі; 

загальноекономічна ситуація в країні, що призводить до зростання цін на книги у зв‘язку з 

невеликими тиражами, інфляцією, загостренням економічної кризи.  

Розвиток видавничого сектору України, що відбувається під впливом зазначених 

факторів, проілюстровано в табл. 1. Одним з показників розвитку видавничого є обсяг 

продажу електронних книг (табл. 2). Так, обсяг продажу електронних книг за 2008–2013 рр. 

зріс понад у 7 раз. За темпом зростання попиту електронні книжкові видання випереджають 

друковані.  

Таблиця 1 Розвиток видавничого сектору України, 2008-2013 рр.* 

Роки 
Кількість назв, 

друк. од. 

Тираж, 

тис. прим. 

Середній 

тираж, 

тис. прим. 

Постійне 

населення, 

тис. осіб 

Кількість 

прим. на душу 

населення 

2008 24040 58158,1 2,42 46192,3 1,26 

2009 22491 48514,4 2,16 45963,3 1,06 

2010 22557 45058,3 2,00 45782,6 0,98 

2011 22826 46565,7 2,04 45598,2 1,02 

2012 26036 62120,5 2,39 45453,3 1,37 

2013 26323 69575,7 2,64 45372,7 1,53 

* складено на основі джерел [2] 

 

Таблиця 2 Порівняння обсягу книговидання та продажу електронних книг* 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Обсяг продажу електронних книг в 

Україні, тис. прим. 2,43 2,81 4,55 9,30 15,71 18,53 

Друкованих прим. на 1 продану 

електронну книгу, тис. 23,93 17,26 9,90 5,01 3,95 3,75 

* складено на основі джерел [2] 

 

Вважаємо, що одним із дієвих інструментів, здатних підвищити попит й, відповідно, 

вплинути на розвиток як окремого видавця, так і видавничого сектора в цілому, є 

дотримання високого рівня соціальної відповідальності перед споживачами, суспільством, 

державою. Етапами процесу розвитку соціальної відповідальності у видавничому секторі 

України мають стати: дотримання діючого законодавства, забезпечення високої якості 

продукції, здійснення доброчинної діяльності, використання зв‘язків з громадськістю та 
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поширення соціальної реклами, розробка та впровадження стратегічного підходу до 

соціальної відповідальності. 

Перевагами впровадження стратегії соціальної відповідальності для видавців є: 

можливість встановлення партнерських відносин між бізнесом, владою і громадськістю; 

поліпшення іміджу підприємства; зростання довіри населення до діяльності компанії, її 

товарів та послуг; зростання професіоналізму і утримання кадрового потенціалу на 

підприємстві; забезпечення лояльності персоналу; можливість формування безпечного 

середовища діяльності та розвитку компанії завдяки власній корпоративній політиці; 

підвищення якості продукції; відповідність нормам і стандартам світової економічної 

спільноти. 
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СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ОПЕРАТИВНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях развития механизмов управления предприятием становится 

актуальным вопрос взаимосвязи стратегических и оперативных инструментов. Стратегия 

предприятия определяет основные направления его развития, успешность реализации 

которых и достижение высоких экономических показателей деятельности зависит от 

эффективности операционных инструментов управления. Актуальность и значимость 

исследования данного вопроса подтверждается публикациями различных ученых 

экономистов.  

Стратегическое управление помогает предприятию эффективно использовать 

имеющиеся у него преимущества и создавать новые потенциалы успешной деятельности в 

перспективе. Оперативное управление направлено на оказание помощи менеджерам в 

достижении запланированных результатов, ориентировано на краткосрочный результат, 

поэтому его инструментарий принципиально отличается от методов и методик 

стратегического управления. Стратегическое управление определяет цели и задачи для 

оперативного управления, т.е. ставит нормативные рамки. Оба рассматриваемых 

направления отличаются по охватываемому временному горизонту: оперативное управление 

– до года, стратегическое управление – среднесрочный и долгосрочный период. 

Основное различие между стратегическим и оперативном управлением заключается в 

том, что первый ориентирован на тенденции будущего, а последнее, напротив, «смотрит» в 

прошлое. Ниже перечислены их характерные отличия: 
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- стратегическое управление направлено на потенциал, а оперативное – на 

конкретный результат; 

- объекты планирование и контроля в оперативном управлении совпадают, а в 

стратегическом они не идентичны; 

- в оперативном управлении доминирует контроль со стороны, а в стратегическом – 

самоконтроль. 

В реальной практике стратегическое и оперативное управление достаточно тесно 

взаимодействуют друг с другом в процессе реализации функций менеджмента [7]. Если 

между стратегическим и оперативным управлением отсутствует взаимосвязь, то такая 

ситуация называется «стратегическим разрывом» [4]. 

Таким образом, стратегическое управление в первую очередь направлено на 

определение стратегии предприятия в среде функционирования, тогда как оперативное 

управление главным образом нацелено на формирование внутрисистемной концепции 

функционирования, с целью выйти на принятую линию поведения. То есть, стратегическое 

управление дает будущее видение предприятия во внешней среде, а оперативное – позволяет 

достичь желаемых результатов. 

На основе анализа и обобщения публикаций в области стратегического и 

оперативного управления можно сформулировать следующие определения: 

- стратегические инструменты управления – это совокупность приемов и способов, 

направленных на формирование стратегии и развития рыночного потенциала предприятия, 

применяемых для достижения поставленных целей и обеспечения устойчивого развития в 

долгосрочной перспективе. 

- оперативные инструменты управления – это совокупность приемов и способов, 

направленных на обеспечение своевременного выполнения краткосрочных задач 

деятельности предприятия путем оптимального распределения заданий и ресурсов на их 

выполнение и осуществления контроля и координации выполнения работ в рамках стратегии 

предприятия. 

Взаимосвязь стратегического и оперативного управления является сложным и 

многогранным предметом исследования, представленным в публикациях многих ученых. На 

основе анализа и обобщения научных публикаций составлена таблица 1, в которой 

представлены основные подходы к построению взаимодействия стратегических и 

оперативных инструментов управления предприятием. 

Таблица 1 – Подходы к построению взаимосвязи стратегического и оперативного 

управления предприятием 
Автор подхода Способ взаимосвязи стратегического и оперативного управления 

1. Тирон Г.Г., Пыткин А.Н., 

Лоскутова Л.В. [11] 

Концептуальная модель взаимосвязи стратегического и оперативного 

управления производством 

2. Немтинов Р.В., Пыткин А.Н. 

[8] 

Организационно-экономическая модель механизма эффективного 

взаимодействия стратегического и оперативного управления 

производством 

3. Кокинз Г. [6] Модель процессно-ориентированного управления предприятием 

4. Козлов А.С. [5] Управленческая парадигма – «Управление Портфелем Программ и 

Проектов» 

5. Данченко Е.Б. [2] Внедрение методологии Р2М 

6. Рыжакина Т.Г. [9] Построение системы сбалансированного управления путем интеграции 

сбалансированной системы показателей и бюджетирования 

7. Благиева Е.Н., Блинов А.О. [1] Системный подход к использованию контроллинга 

8. Ташкинов А.Г. [8] Стратегическое ориентированное управления предприятием 

9. Р.С. Коплан и Д.П. Нортон[3] Система сбалансированных показателей 

10. Ковени М., Гэнстер Д., 

Хартлен Б., Кинг Д. [4] 

ВМР-система (система управления эффективностью бизнеса) 

 

Ученые-экономисты предлагают различные способы выстраивания взаимосвязи 

между стратегическим и оперативным управления: использование специальных 
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инструментов, создание новых методик и моделей управления, использование 

информационных систем и информационных технологий. Выбор того или иного способа 

зависит от особенностей деятельности предприятия, текущего состояния механизма 

управления. 

На основе анализа основных подходов к построению взаимосвязи между 

стратегическим и оперативным управлением сделаны следующие выводы: 

1) инструменты стратегического и оперативного управления принципиально 

отличаются друг от друга, однако, их взаимодействие в рамках механизма управления 

необходимо для достижения целей развития предприятия; 

2) при формировании механизма управления предприятием роль стратегических 

инструментов состоит следующем:  

- стратегические инструменты управления направлены на разработку стратегии 

развития предприятия и действий по ее реализации; 

- стратегические инструменты управления используются высшим руководством 

предприятия и направлены на повышение результативности деятельности;  

3) при формировании механизма управления роль оперативных инструментов состоит 

в следующем: 

- инструменты оперативного управления обеспечивают выполнения целей 

предприятия путем распределения ресурсов, координации выполнения заданий и 

обеспечения обратной связи; 

- оперативные инструменты управляют вопросами выполнения отдельных функций и 

бизнес-процессов, используются руководителями среднего и низшего звена; направлены на 

повышение эффективности использования ресурсов. 

Определение роли стратегических и оперативных инструментов при формировании 

механизма управления является основой для определения ключевых направления развития 

организационно-экономического механизма управления предприятием. 
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ЛАТЕРАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИННОВАЦИЙ 

 

В современных условиях хозяйствования новый товар, услуга, стратегия стали 

решающими преимуществами в конкурентной борьбе. Для того чтобы успешно 

осуществлять хозяйственную деятельность товаропроизводители внедряют инновационные 

методики и технологии в маркетинге. Рост влияния инноваций обусловлен в основном 

идентичностью товаров конкурентов, а также попытками создать товар или услугу, который 

стал бы абсолютно уникальным и сложным для копирования, что позволило бы на некоторое 

время ослабить позиции конкурентов и дало бы компании возможность заработать средства 

на развитие в будущем.  

Несмотря на маркетинговые исследования потребительских рынков,  80% товаров 

широкого потребления и до 40% в сфере  B2B оказываются неудачными [1]. Одной из 

причин таких промахов на рынке является то, что основная часть новых товаров предлагает 

лишь специализированную версию уже имеющихся на рынке:  изменяются лишь ароматы, 

размеры, упаковки. Это сегментация или вертикальное мышление. Повторяющееся 

применение вертикального мышления приводит к гиперфрагментации рынка, так что 

остается все меньше и меньше прибыльных ниш. Маркетологам необходим дополнительный 

метод мышления над новыми товарами и услугами, который ведет к созданию новых 

категорий или рынков. 

Латеральный маркетинг — новая система взглядов, которая меняет представление о 

традиционных методах маркетинга, дополняет его новыми возможностями создания 

инновационных идей, раскрывает секрет креативного мышления. 

Технология латерального маркетинга основывается на так называемом «латеральном 

мышлении». Данный термин был предложен в свое время исследователем феномена 

творчества Эдвардом де Боно. Под латеральным мышлением (от лат. lateralis - боковой) 

понимается алгоритмика поиска решения и достижения цели, альтернативная 

общепринятому вертикальному или логическому маркетингу. В дальнейшем идеи де Боно 

были развиты Филипом Котлером и Фернандо Триасом де Без, которые и ввели в 

общеизвестную систему маркетинга категорию маркетинга латерального. Развивая данное 

направление, Ф. Котлер сформулировал определение латерального маркетинга как системы 

взглядов и подходов, основанной на ассоциативной логике, которая меняет представление о 

традиционных прямых методах продвижения бизнеса [2; 28]. Главная задача латерального 

маркетинга состоит в уходе от традиционных способов конкуренции. 

Латеральный маркетинг базируется на поиске новых возможностей, фокусируясь на 

неучтенных желаниях потребителей.  Алгоритм латерального подхода в маркетинге 

означает: 

1. Нужно выбрать «фокус». Это продукт или услуга, которые мы намерены 

трансформировать в нечто принципиально другое. 

2. Произвести «латеральное замещение», чтобы создать мыслительный стимул, 

подстегивающий наши креативные способности. Латеральное замещение – это 
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прерывание обычного течения логической мысли, обычной цепочки суждений где-

нибудь в ее середине. 

3. Создать новое соединение, новую связь. 

По Ф. Котлеру латеральное мышление  может использоваться  на трех различных 

уровнях маркетинга: на уровне рынка,  на уровне товара или услуги и на уровне маркетинг-

микса. 

Рынки обладают различными измерениями, в которых конкурируют товары и услуги. 

Основные измерения — потребности, целевые группы и обстоятельства потребления. 

Последние, в свою очередь, являются комбинацией места, времени, ситуации и 

эмоционального опыта. Самый простой и эффективный латеральный ход — замена одного 

измерения рынка другим, которое ранее не принималось во внимание. 

Чтобы применить латеральный маркетинг на уровне продукта нужно использовать 

одну из шести техник проведения латерального замещения: заменой, переворотом, 

комбинированием, гиперболизацией, устранением или изменением порядка в товаре или 

услуге. 

Новизна латерального маркетинга состоит в том, что он творчески решает 

маркетинговые проблемы, реализует инновационный подход применительно к элементам 

комплекса маркетинга «4Р» и предлагает новые способы удовлетворения потребностей, тем 

самым реализуя экономические интересы потребителей. 

В современных условиях перспективный способ развития — не попытки внедряться и 

расширять свои доли в уже занятых сегментах, а создание новых рынков. Для этого 

маркетологам нужно научиться создавать новые товары и услуги, которые были бы не 

просто вариациями старых, а принципиально отличались бы от них. Только такие инновации 

могут привлечь внимание потребителей сегодня. Такое возможно за счет внедрения 

инструментов латерального маркетинга, инновационных продуктов, а также за счет 

использования нестандартных коммуникационных каналов. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОГОДИННОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

Сьогодні в Україні  виникла проблема якості перевезення пасажирів ,що  викликана  

завантаженістю маршрутних транспортних засобів пасажирами . 

Джерелом проблеми є ненормованість заробітної плати водіїв через це вони  

зацікавлені не в якість перевезень, а у виконанні норми грошової оплати перевезення яка 

встановлена керівництвом «власником маршруту». 

Тому водії перенавантажують транспортні засоби, внаслідок чого створюються 

некомфортні умови проїзду для пасажирів і простої на зупинках, що веде за собою не 

дотримання графіку руху маршрутного таксі. 

http://www.ippnou.ru/
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На нашу думку вирішенням цієї проблеми може стати введення погодинної форми  

оплати  праці водіїв маршрутних транспортних засобів . 

Заробітна плата – одна з основних форм матеріального стимулювання праці. Від того, 

наскільки раціонально побудована вся система заробітної плати, в багатьох випадках 

залежить дієвість самого розподілу праці. 

Відмінності в самій праці, її кількості й якості викликають необхідність використання 

різних форм і систем заробітної плати на автотранспортних підприємствах. Звідси – й 

потреба в різноманітності диференціації заробітної плати залежно від складності праці; умов 

праці (важкі, шкідливі, географічне розташування підприємства); якості й кількості праці. 

Заробітна плата різних категорій працівників розраховується по-різному з 

урахуванням характеру їх праці й форм оплати. 

Використовуючи заробітну плату як важливий засіб матеріального стимулювання, 

спрямованого на підвищення ефективності виробництва, автотранспортне підприємство 

організовує її таким чином, щоб кожна частина заробітної плати виконувала активну 

стимулюючу роль і щоб їх сукупні дії посилили зацікавленість працівників у досягненні 

високих результатів виробництва. 

Погодинна форма оплати праціставить у залежність величину заробітної плати від 

кількості відпрацьованого часу. Ця форма спрямована на стимулювання якості 

автотранспортної роботи, але майже не зацікавлює працівників у збільшенні обсягів 

перевезень. Погодинно-преміальна система оплати праці. До тарифної заробітної плати 

додається премія за досягнуті встановлені кількісні показники завдання, що стимулює 

підвищення якості й результатів праці 

Умовами доцільності застосування погодинної оплати є необхідність першочергового 

забезпечення заданого рівня якості виконаної роботи. 

З метою підвищення ефективності запропонованої форми оплати праці пропонується 

слідкувати за дотриманням правильності виконанням роботи водіями , а саме контролювати  

перевантаженість транспортного засобу . 

Для цього пропонується використання пристрою контролю завантаженості автомобіля  

, а саме датчика завантаженості автомобіля . 

Принцип дії датчика завантаження автомобіля. Подібне обладнання встановлюється 

безпосередньо на рамі транспорту. Таким чином, датчики сповіщають систему, коли 

навантаження починає перевищувати допустимий ліміт . Датчики навантаження навісь 

завжди будуть коректно попереджати водія  про занадто велику вагу , яка може перешкодити 

безперебійному функціонуванню транспорту. 

Для того щоб використовувати цей датчик для перевезення пасажирів нам потрібно 

розрахувати вагу повністю укомплектованого пасажирами маршрутного таксі . Для цього 

потрібно взяти середню вагу однієї людини і помножити на кількість посадкових місць, з 

цього ми дізнаємось на яку вагу налаштовувати датчик . 

З метою підвищення якості пасажирських перевезень також  пропонується спосіб 

вимірювання кількості пасажирів за допомогою «реєстратора натиснення  на сходинку». З 

його допомогою можна відстежувати наповнюваність салону маршрутного таксі в реальному 

часі. Система контролю пасажирів дає можливість чітко знати обсяг виручки , яку повинен 

здати водій в кінці зміни. 

З цього можна зробити висновок , що при  застосуванні запропонованих заходів, водії 

будуть дотримуватись встановлених норм перевезень, дотримуватись графіків руху і будуть 

зацікавленні в правильності виконання роботи , що призведе до підвищення якості 

обслуговування пасажирів автомобільним транспортом. 
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ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГА СИБИРИ В РАМКАХ СНГ 

В 2001 году пятьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи  ООН объявила право 

на питание для всего населения планеты.  Именно с точки зрения обеспечения этого права 

разработана Концепция повышения продовольственной безопасности государств-участников 

СНГ, в которой продовольственная безопасность объявлена приоритетным направлением 

межгосударственного взаимодействия [1]. 

В настоящее время региональные интеграционные группировки охватывают более 

половины объема мировой торговли, а торговля между членами Всемирной торговой 

организации (ВТО), под эгидой которой проводятся многосторонние торговые переговоры – 

свыше 90% мировой торговли. 

Однако, по мнению руководства Республики Казахстан, сосуществование 

«открытого» регионализма и многосторонней торговой системы в большинстве случаев не 

мешает, а благоприятствует друг другу. Региональные соглашения служат моделями для 

глобальных переговоров, а улучшение финансового состояния экспортѐров в результате 

региональной интеграции побуждает их лоббировать в правительстве расширение рамок 

либерализации [2].  

Большинство стран мира в настоящее время успешно сочетают участие в 

многосторонней торговой системе (ГАТТ/ВТО), так и многочисленных РИС. В такой 

ситуации оказалась и Российская Федерация, которая одновременно является членом ВТО и 

Таможенного союза Республик Беларусь, Казахстан и Российской Федерации. В 

исследовании рассмотрены особенности развития экспортной деятельности российских 

предприятий молочной промышленности.  

Мировой рынок молочной продукции давно находится под пристальным вниманием 

всех крупных международных организаций, в первую очередь ООН, так как является одним 

из важнейших рынков, обеспечивающих выживаемость населения во многих странах мира. 

Развитие экспортной деятельности предприятиями молочной промышленности 

должно стать одним из направлений государственной аграрной политики Российской 

Федерации, так как позволяет развивать новые направления в переработке молока и 

выпускать пищевую продукцию, конкурентоспособную не только на национальном, но и на 

мировом продовольственном рынке. Анализ структуры взаимной торговли и импорта стран-

членов Таможенного союза показал, что во взаимной торговле  преобладает продажа молока 

сухого и концентрированного. На второй позиции по объѐмам реализации находятся сыры и 

творог, на третьей – масло сливочное. В поставках по импорту преобладают сыры и творог, 

сливочное масло.  

Молочная промышленность Алтайского края играет особую роль в формировании 

рынка молочной продукции Российской Федерации, что подтверждается высоким 

рейтингом, представленным в таблице 1:   

Важным фактором влияния на развитие предприятий молочной отрасли является 

разработка стратегических программ развития агропромышленного комплекса и его 

отдельных отраслей на федеральном и региональном уровнях. В  Алтайском крае  – это  

Ведомственная  программа «Развитие переработки молока в Алтайском крае» на 2012-2016 

годы. Стабильное развитие молочного животноводства привело к  росту объѐмов 
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Таблица 1  Рейтинг Алтайского края по производству молочной продукции в 2013 г.*  

 

Наименование продукции  

Рейтинг Алтайского 

края в России 

Рейтинг Алтайского края 

в Сибирском 

Федеральном округе 

Сыры и продукты сырные 1 1 

Масло сливочное 3 1 

Сухая молочная сыворотка 1 1 

Мороженое  8 3 

* источник [3]. 

производства сырья – молока сырого, что дало возможность значительно увеличить 

производства именно той молочной продукции, которая необходима при развитии экспорта 

(таблица 2).  

Таблица 2 Индексы производства важнейших видов молочной продукции в 

Алтайском крае (в % к предыдущему году) 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

молоко жидкое 90,8 121,5 118,7 102,0  103,0 

масло сливочное 99,7 102,0 124,0 99,0 102,0 

сыры жирные 105,8 83,7 111,3 100,8 114,0 

сыр плавленый 102,4 83,3 76,6 85,0 90,0 

В Алтайском крае высокий уровень самообеспеченности молочными продуктами,  

потребление на душу населения на 46 кг больше, чем в среднем в Сибирском федеральном 

округе – 330 кг в год. Поэтому значительную долю производимой продукции предприятия 

молочной отрасли вывозят за пределы края  - до 70% произведѐнных сыров и масла 

сливочного. Следовательно, стратегической целью предприятий региональной молочной 

промышленности является увеличение доли рынка, географическое расширение рынка за 

счѐт выпуска высококачественной конкурентоспособной молочной продукции. Таким 

образом, предприятия молочной промышленности должны разрабатывать стратегии 

развития, учитывающие все возможности, предоставляемые в рамках государственной 

поддержки отрасли. 

Целесообразно развивать  поставки  в другие регионы Российской Федерации и 

Республику Казахстан. По оценке Правительства Республики Казахстан фактическое 

потребление молочных продуктов населением  республики в 2012 г. на одного человека 

значительно меньше нормы, рекомендованной Организацией Объединѐнных Наций. Более 

половины население Республики Казахстан испытывает дефицит в продукции молочного 

животноводства, который и предлагается восполнять посредством поставок сыров в данные 

регионы.  Таким образом, рынок Республики Казахстан является перспективным для 

освоения алтайскими производителями молочной продукции.  

Следующее направление сбыта – мировой продовольственный рынок, так как по 

прогнозам Евразийской экономической комиссии к 2022 году ожидается рост мирового 

рынка:  сливочного масла – на 17% (импорт в страны Азии – на 28%);  сыра – на 30% 

(импорт стран Азии увеличится на 21%); сухого молока – на 15% (импорт стран Азии 

увеличится на 19%) [4]. 

Перспективным рынком сбыта молочной продукции для предприятий молочной 

промышленности Алтайского края является Республика Узбекистан. Потребление молочной 

продукции здесь более чем в 3 раза ниже норм, рекомендованных Организацией 

Объединѐнных Наций. Последние несколько лет наблюдается устойчивый рост импорта в 

Республику Узбекистан, который достиг 15,4млрд. долларов США [4]. По предварительной 

оценке потенциальная ѐмкость рынка  молочной продукции в Республику Узбекистан 

составляет 3 млн. тонн в год. Важным элементом организации сбыта в это государство 

является организация сертификации продукции в соответствии с местными требованиями, 

сертификация по системе «Халяль».  
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Таким образом, предприятиям молочной промышленности Алтайского края 

целесообразно формировать свои конкурентные преимущества на основе: 

во-первых, чѐткой товарной стратегии – «сохранение национальных традиций в 

производстве молочных продуктов питания»;  

во-вторых, жесткой стратегии позиционирования – «производство 100%  натуральной 

молочной продукции», в перспективе – экологически чистой, что позволит выйти  на рынок  

эко-продукции, что даст возможность развивать внешнеэкономическую деятельность и  

выйти  на новые географические рынки сбыта. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ 

МЕНЕДЖМЕНТІ 

Дедалі зростаючі потреби суспільства у доцільній зміні природного середовища із 

забезпеченням органічного балансу між природою та суспільством стали передумовою появи 

концепції екологічної відповідальності, яка органічно поєднує у собі елементи стійкого 

розвитку, соціальної відповідальності людини та корпоративної соціальної відповідальності 

[2]. Екологічна відповідальність за сучасних умов є не тільки суттєвою конкурентною 

перевагою, нині вона перетворюється на філософію ведення бізнесу.  

Безвідповідальне використання природних ресурсів, призвело до вражаючих фактів 

порушення природного соціально-екологічного балансу: близько 1 млрд. населення світу 

страждає від голоду, 5 тис. чоловік щоденно помирає внаслідок забрудненої питної води, 1 

млрд. людей не має доступу до безпечної для вживання питної води; щорічно знищується 13 

млн. га лісів, світові рибні запаси на вичерпано ¾ та знаходяться на межі зникнення; середня 

температура повітря за останні 15 років досягла найвищого рівня; країни світу витрачають у 

12 разів більше коштів на військові витрати, ніж на допомогу найбіднішим країнам, що 

розвиваються; за експертними оцінками до 2050 року кількість кліматичних мігрантів 

складатиме близько 200 млн.чол.[3].  

Теоретичним підґрунтям дослідження екологічної відповідальності стали концепції 

зарубіжних та вітчизняних дослідників: «екологічної модернізації» (Дж.Хубер, У.Самойніс, 

А.Розенфельд, А.Мол та ін.); «рефлексії ризику» (У.Бек, Е.Гідденс, О.Яницький);  «нової 

екологічної парадигми» (Р.Данлоп, У.Каттон); стратегія екологічного маркетингу 

(К.Хеннісон,К.Кіннеар) та ін. Синтезуючи названі підходи, українські дослідники 

екологічного компоненту соціальної відповідальності (О.А.Грішнова, В.П.Думанська) 

визначили екологічну відповідальність як відповідальність людини, підприємства, держави, 

інститутів суспільства перед сучасними та наступними поколіннями за збереження довкілля, 

що виявляється у раціональному природокористуванні, ощадливому виробництві та 

споживанні й інших свідомих діях, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації. При 
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цьому відповідальна діяльність не суперечить не тільки юридичним, але й морально-етичним 

нормам [1, 4]. 

Дослідження причин порушення еко-соціального балансу та пошук шляхів 

поліпшення екологічної ситуації у світі привернуло увагу зарубіжних та вітчизняних 

науковців ще з 1970-х років. Створення Шведської  Національної Агенції захисту 

навколишнього середовища (SNAEP) (1967), Програми захисту навколишнього середовища 

при ООН (1973), засідання Міжнародної Комісії з питань екології та розвитку (World 

Commission on Environment and Development) (1984), розроблення концепції сталого 

розвитку «Порядок денний на XXI століття» (Конференція ООН з довкілля та розвитку, Ріо-

де-Жанейро, 1992 р. та ін. заклали нормативно-правову регламентацію екологічної 

відповідальності. У вересні 2014 р. відбувся «Кліматичний саміт ООН: час дій» (Нью-Йорк), 

що мав на меті надати політичного імпульсу зусиллям зі збереження довкілля. А Генеральна 

Асамблея ООН 2014-2024 роки оголосила Десятиліттям стійкої енергетики для всіх, 

підкресливши важливість сучасних послуг у сфері екологічно стійкого енергопостачання з 

метою ліквідації бідності та підтримання стійкого розвитку в цілому. 

Спеціальним інструментом, який дозволив міжнародним компаніям чітко визначати 

цілі природозахисної діяльності, досягати їх та постійно вдосконалювати екологічні заходи, 

стала система екологічного управління (Environmental Management System). Дану систему 

втілено в стандартах екологічного менеджменту ISO 14000 (Environmental Management 

Standards), запропонованих Міжнародною організацією стандартизації. Над розробленням 

цих стандартів працювали понад 50 країн, даний стандарт використовується більше ніж у 

100 країнах. В основу екологічного управління покладено чотирирівневу структуру, яка 

передбачає: аналіз екологічних проблем та виявлення найгостріших з них; визначення 

екозбережувальних цілей та планування основних заходів для їх досягнення; реалізацію за-

ходів; аналіз, оцінку ефективності запропонованих заходів, виявлення шляхів удосконалення 

екологічної політики. Реалізація екологічної політики компанії має здійснюватися у суворій 

відповідності з екологічним стандартом. Саме для цього передбачено проведення 

екологічного аудиту, імплементацію системи екологічного управління та документування 

усіх процесів [4]. 

На нашу думку, реалізація концепції екологічної відповідальності допоможе 

розв'язати важливу проблему виховання лідерів XXI століття, здатних сформувати 

«суспільство досконалого довкілля», в якому поняття «світова економіка» і «економіка 

ноосфери» стануть рівнозначними. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В наиболее упрощенном виде венчурное инвестирование – это предоставление 

средств на долгий срок молодым компаниям, находящимся на ранних стадиях развития, в 

обмен на долю в этих компаниях [1, с. 8]. Венчурный капитал представляет собой 

финансовое звено инновационной инфраструктуры, объединяющее носителей капитала и 
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носителей технологий. Среди участников системы венчурного инвестирования особое место 

занимает государство.  

На данный момент основным источником финансирования инноваций, в том числе 

рисковых проектов, белорусских предприятий являются их собственные средства. В тоже 

время венчурное инвестирование могло бы решить данную проблему. В мировой практике 

оно признано одним из самых эффективных механизмов ускорения инновационных 

процессов, так как предполагает финансирование высокорисковых проектов посредством 

прямых инвестиций в малые предприятия, в том числе инновационные [2, с. 90].  

Для решения многочисленных проблем, связанных с институциональными и 

экономическими условиями осуществления венчурной деятельности в Беларуси разработана 

концепция Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 

2011-2015 гг. На реализацию 259 проектов планируется затратить около 44 трлн. 

белорусских рублей (5% ВВП ежегодно), что примерно в 2,5 раза превысит объем 

финансирования аналогичной программы 2007-2010 гг. [2, с. 87].  

В 2013 г. в мире было произведено 4011 венчурных сделок с совокупным объемом 

33,2 млрд. долл. США. Лидирующим рынком венчурного капитала и по количеству сделок, и 

по объему инвестиций выступает США. Израиль и Европа продемонстрировали высокие 

темпы роста в 2013 г. Число венчурных сделок и их средний объем в 2012 г. существенно 

сократились на всех рынках, за исключением Китая. В среднесрочной перспективе США и 

Европа, скорее всего, останутся лидерами в сфере финансирования инноваций за счет 

венчурных инвестиций. В 2007-2013 гг. на долю этих двух рынков в среднем приходилось 

82% от общего объема инвестиций и 85% от количества венчурных сделок. На протяжении 

последних семи лет наибольший объем инвестиций и максимальное количество сделок (86 и 

88% соответственно) приходились на четыре сектора: информационные технологии, 

здравоохранение, потребительские услуги, деловые и финансовые услуги. С 2009 г. 

наблюдался рост числа венчурных сделок и их объем финансирования. В 2012 г. тенденция 

резко изменилась, и прирост числа новых фондов замедлился на 13% по сравнению с 

уровнем предыдущего года – 323 в 2011 г. и 280 в 2012г [3].  

Если на развитых рынках основными источниками капитала являются средства 

пенсионных фондов (до 25%), страховых компаний (10-12%) и банков (15-17%), то в странах 

с переходной экономикой центр тяжести смещен в сторону государственного сектора (более 

15%) и институциональных инвесторов (более 30%), таких как паевые инвестиционные 

фонды. Следует отметить, что на начало 2013 г., согласно данным Государственного 

комитета по науке и технологиям в Республике Беларусь, в качестве субъектов 

инновационной инфраструктуры было зарегистрировано 11 технопарков, 5 центров 

трансфера технологий и ни одной венчурной организации. В 2012 г. Белинфондом 

профинансированы всего два венчурных проекта. Потенциал спроса на венчурные 

инвестиции в стране может составлять до 3-3,5 млрд. долл. США, что включает спрос только 

со стороны промышленных предприятий и порядка 2 млрд. долл. Для субъектов малого 

предпринимательства. В нашей стране сложившаяся венчурная индустрия пока отсутствует, 

а прямые инвестиции осуществляются практически в единственной форме, когда один-два 

инвестора вкладывают средства в один проект. В современных условиях для Республики 

Беларусь весьма актуальными представляются следующие государственные инициативы: 

разработка методов прогноза эффекта от инноваций, а также поддержка государством 

экспертизы инновационных проектов; развитие информационной среды; содействие 

повышению образования в области венчурной деятельности; финансовая поддержка в форме 

целевых грантов, а также налоговых льгот на исследования и разработки.  

Опыт зарубежных стран вполне может быть использован в формировании венчурного 

механизма в Республике Беларусь. Результатом развития венчурной деятельности должно 

стать создание в стране сети венчурных фондов с учетом специфики институциональной 

среды и опыта использования моделей государственного регулирования венчурной 

деятельности в зарубежной практике.  
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О РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Государственные границы влияют на развитие приграничных районов и страны в 

целом через свои фундаментальные свойства: барьерность и контактность. Посредством 

проводимости границ страна включается в процессы международного экономического и 

гуманитарного сотрудничества, которое выступает непременным условием развития любой 

страны.  

В 1998 г. в обиходе российской прессы и региональных властей появился термин 

«Большой Алтай» для обозначения уникального природного комплекса на стыке границ 

четырѐх государств.  «Большой Алтай» – это первый проект по трансграничному 

региональному сотрудничеству, который активно развивается  с 1998 года. Сначала 

региональные инициативы в этой сфере не выходили за рамки отдельных экологических 

проектов, но с лета 2000 года переговоры (как по линии региональных администраций, так и 

по неправительственным каналам) вышли на качественно иной уровень. Их участники ставят 

вопрос о полномасштабной трансграничной интеграции по типу «еврорегионов», о создании 

трансграничного «Алтайского горного региона», «Большого Алтая» (российские термины), 

иначе – «Восточно-Центральноазиатской экономической зоны» (китайский термин). С 

российской стороны в союз вовлечены Алтайский край и Республика Алтай, с казахстанской 

– Восточно-Казахстанская область, с монгольской — Баян-Улэгэйский и Кобдосский аймаки, 

с китайской – Алтайский округ Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). 

Природа и степень промышленной освоенности Большого Алтая разительно 

отличается от экономически развитых районов граничащих стран. Это во многом связанно с 

климатическими особенностями горной местности, изолированностью региона и 

историческими предпосылками. 

Общий бренд «Алтай» формируется благодаря активному взаимодействию бизнес-

сообщества, органов власти, научных кругов и общественности. Это и выражение мировых 

тенденций к интеграции, что позволяет следовать курсу на дальнейшее сближение. Однако 

для приграничных территорий существенную роль продолжают играть и двусторонние 

связи. К примеру, во внешнеторговом обороте Алтайского края в прошлом году ведущие 

позиции занимали Казахстан (40 процентов), а также Китай и Монголия. Впервые за 

последние пять лет свыше половины товарооборота края пришлось на регионы, которые 

входят в МКС «Наш общий дом – Алтай». В частности, почти в полтора раза вырос объем 

товарооборота с Казахстаном, на 177 процентов – с Китаем. Прорывом стало создание 

единого таможенного пространства России и Казахстана, на чем настаивали и участники 

МКС.  

Первого июля 2011 года на внутренних границах Беларуси, России и Казахстана был 

отменен таможенный контроль. Его перенесли на внешний контур стран созданного 
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Таможенного союза (ТС), шестого из ныне действующих в мировой экономике. Начало 

функционирования ТС и единой таможенной территории создало благоприятные условия 

для развития торгово‑производственных связей приграничных регионов России и 

Казахстана.  

Во‑первых, существенно упростился режим международной торговли: как 

двусторонней (между Россией и  Казахстаном), так и с участием третьих стран. Для 

российских и казахстанских предприятий повысилась степень доступности на  рынки друг 

друга и  Беларуси, а  также за  пределами ТС.  

Во‑вторых, возросла скорость транспортировки грузов и пассажиров.  

В‑третьих, появились новые возможности для развития многоплановых 

кооперационных связей между российскими и казахстанскими предприятиями 

(создание совместных производств, рост объемов поставок сырья, комплектующих 

и готовой продукции).  

В‑четвертых, созданы благоприятные условия для совместной эксплуатации, 

модернизации и  увеличения мощности (пропускной способности) объектов инженерно-

энергетической и  транспортной инфраструктур, связывающих две страны.  

В‑пятых, созданы важные предпосылки для улучшения хозяйственного климата и  

инвестиционной привлекательности приграничных регионов России и  Казахстана, которые 

рассматриваются как основная территория углубления интеграционных процессов между 

двумя странами. Среди таких предпосылок можно отметить потенциально положительное 

значение конкуренции юрисдикций, позволяющее в рамках общего рынка выбирать более 

привлекательные условия ведения бизнеса, в том числе  режим налогообложения.  

Отличительной чертой приграничного сотрудничества для регионов России, 

пограничных с Китаем, Монголией, Казахстаном  является развитие приграничной торговли. 

Названные азиатские страны граничат с Россией своими наименее развитыми районами, 

поэтому приграничная торговля с Россией рассматривается ими как фактор экономического 

подъема этих территорий.  
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ИНСТИТУТ ПОБРАТИМСТВА И ЕГО РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА (ОПЫТ СЕРПУХОВСКОГО РЕГИОНА) 

Стремление нашей цивилизации к глобализации, во многом оправдано. Однако 

реалии российской действительности таковы, что в желании объединить свои усилия при 

решении международных проблем с ключевыми политическими игроками, такими как США, 

ЕС, Китай и др. – мы совершенно потеряли связи со своими ближайшими соседями. И в 

первую очередь это касается стран постсоветсткого пространства.  
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На сегодняшний день некоторые страны постсоветского пространства в открытую 

демонстрируют свою антироссийскую внешнюю экономическую политику. Наиболее ярким 

примером можно назвать Грузию и Украину, ставшими на путь евро интеграции. Введение 

странами Евросоюза в 2014 году экономических санкций отрицательно сказалось на ведении 

операций международной торговли между этими странами, что повлекло за собой крупные 

финансовые потери со всех сторон. Выход Украины из состава СНГ – прямое доказательство 

отказа от участия в совместных экономических проектах.  

Говоря о Молдавии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане, мы четко представляем 

себе негативные миграционные процессы, формирующие большой пласт теневой экономики 

в России. Образ этих стран для современного российского человека наиболее часто 

ассоциируется с криминальными структурами и экономическими проблемами. Россияне 

перестали видеть в жителях союзных государств хотя бы союзников. Это факт. Для 

большинства граждан России они стали соперниками в борьбе за рабочие места, 

политическими и экономическими противниками.  Все менее слабой становится духовно-

культурная взаимосвязь, которая веками сближала наши народы. При этом роль и влияние 

американской и европейской культуры, их образа жизни, с каждым днем находит все больше 

сторонников.  

Проблема преодоления разобщенности между народами стран постсоветского 

пространства на сегодняшний день является одной из самых острых во внешней 

экономической политике России. И решать еѐ необходимо быстро и эффективно. В 

государственном масштабе существует множество дипломатических механизмов сближения 

во всех сферах жизни общества. Это и совместные экономические, экологические проекты, 

научная и творческая деятельность, проекты коллективной безопасности, реализация 

крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. Однако за всеми этими громкими 

словами мы забываем о том, что главным индикатором процесса налаживания 

взаимодействия являются люди - простые жители сел и городов, расположенных в 

пространстве бывшего СССР. 

Необходимо принять во внимание, что за последние 20 лет в странах бывшего СССР 

выросло поколение, не ориентированное на тесное сотрудничество. Предприниматели 

нового времени ориентированы в России на взаимодействие с коллегами из стран БРИКС и 

АТЭС. Большинство операций в области международного сотрудничества проходят согласно 

Таможенному кодексу Таможенного союза. Федеральная программа расширения данного 

аспекта взаимодействия в 2014 году получила подтверждение от Правительства Армении на 

вхождение в Таможенный союз. В тоже время экономические связи с Европейскими 

государствами, а также большой 7 (после выхода РФ из состава G8) осложнены не 

прекращающимися взаимными санкциями и прензионными ограничениями.  

В связи с вышесказанным замечу: государственное управление на муниципальном 

уровне в России способно решить задачу международной коммуникации, которую не в силе 

разрешить на федеральном уровне. Политика развития международных связей должна 

активно формироваться на уровне муниципалитетов (городов и районов). А потому, на 

сегодняшний день крайне необходимо активизировать и направить действия муниципальных 

органов в России на развитие сотрудничества с муниципальными образованиями 

вышеупомянутых стран постсоветского пространства.  

Имеющийся сегодня опыт важно дополнить новыми современными формами работы. 

Муниципальные образования Серпуховского региона Московской области проводят 

огромную работу по развитию связей с многими городами и районами. Являясь уникальной 

территорией со своим природным, историческим, экономическим и научным потенциалом, 

регион привлекает к сотрудничеству всѐ новых и новых партнеров.  

Интересен опыт «побратимства городов». Город Серпухов может с гордостью назвать 

15 городов-побратимов, 7 из которых города стран пост советского пространства. 

Серпуховский район и наукоград Протвино тесно сотрудничают с городами Слуцк и Логойск 

республики Беларусь. Побратимское движение играет большую роль в установлении 
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дружеских взаимовыгодных отношений в экономике, культуре и многих других сферах. Оно 

перестало быть формальностью и сегодня включает в себя прямые связи и контакты, как 

муниципальных учреждений, так и общественных организаций. В рамках такого 

сотрудничества ежегодно проходит ряд важных мероприятий. Так об истории городов 

побратимов можно подробно узнать из региональных СМИ и на тематических выставках в 

Дни Города. Серпуховский историко-художественный музей и молодѐжные поисковые 

отряды ведут постоянную совместную работу. 

Культурно-творческое взаимодействие проходит в рамках многочисленных 

фестивалей и международных конкурсов, выставок, ставших традиционными для 

Серпуховского региона. Творческие коллективы не только принимают гостей на своих 

площадках, но и являются частыми гостями городов-побратимов. Реализация совместных 

социо-культурных проектов (выставок и экпозиций, фестивалей и форумов) носит не только 

культурный, но и коммерческий характер. Такое взаимодействие порождает новые 

экономические связи в сегменте креативной экономики.  

В научной сфере особую роль играет деятельность Приокско-Террасного биосферного 

заповедника. Зубры, родившиеся на земле Серпуховского района, населяют сегодня 

кавказские горы и белорусские леса. Ученые НИИ г.п.Оболенск, г.Пущино и г.Протвино 

ежегодно проводят ряд научно-практических конференций в различных областях. 

Наибольших успехов они добились в области микробиологии. Молодые ученые этих стран  

охотно принимают участие в российских программах, в то же время с радостью, принимая 

приглашения к участию в научных мероприятиях от зарубежных партнеров. Обмен 

научными достижениями, знаниями и привлечение внимания к новаторским открытиям 

способствуют созданию новых уникальных инновационных предприятий. В этом 

направлении лидером по патентованию и поддержке инновационных разработок стал 

Институт Инженерной физики. На его базе развиваются инновационные проекты, 

экономически выгодные для всех участников. 

Студенчество также ведет активную работу в этом направлении. Ежегодным стало 

проведение международной научно-практической конференции учащихся и студентов. В 

2010-2014 годах  более 100 человек из стран постсоветского пространства стали еѐ 

участниками. Московский областной педагогический колледж уже более 5 лет реализует 

программу обмена студентами. Талантливая мододежь города Чадыр-Лунга (Молдавия) 

получает образование в этом учебном заведении.  Многие ВУЗы города Серпухов, в том 

числе филиал РГСУ также готовят специалистов с высшим образованием по актуальным 

направлениям. Тем самым доступность качественного, современного образования в 

социально значимых отраслях экономики, для граждан Молдавии увеличивается. Данная 

мера позволяет решать многие проблемы рынка труда.  

Актуальным является и формирование товарных рынков новой формации. Под 

воздействием информационной политики в области инвестиционной, промышленной и 

экономической политики, осуществляемой местными администрациями и Серпуховской 

торгово-промышленной палатой, создаются новые условия хозяйствования. В том числе 

увеличивается доступность поиска международного партнера, упрощается механизм 

заключения эффективных сделок, происходит оперативный обмен информацией между 

производителями и поставщиками продукции, как в b2b, так и в b2c секторах. Организация 

Дней промышленной культуры и отраслевых выставок, выставок-ярмарок также 

способствует продвижению товаров и капиталов, формированию инвестиционных 

инициатив.   

Общая политика благоприятствования побратимским связям приводит к изменению 

мнения местных бизнес-сообществ об открытости и эффективности бизнес-связей с 

конкретными городами соседних государств. Таким образом, предпринимательская 

инициатива становится ведущим фактором, движущим реализацию международной 

экономической политики в положительном направлении сближения. Институт побратимства 

в данном случае выступает организационным звеном, коммуникативной площадкой. В этом 
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и есть главная цель побратимства – необходимо, чтобы официальные отношения 

муниципалитетов трансформировались в дружеские связи и контакты населения городов, 

приносящие конкретную экономическую выгоду в виде предпринимательских доходов. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ФОНДОВИХ БІРЖ: ДОСВІД КРАЇН БАЛТІЇ 

 

На початку 90-х років минулого сторіччя країни Прибалтики очолили процес 

переходу колишніх радянських республік на засади ринкової економіки. Одним із завдань на 

цьому шляху було започаткування та розбудова ринку цінних паперів, який є важливим 

атрибутом більшості розвинутих країн світу. При цьому, як й в Україні, створення 

фондового ринку  треба було провадити цілковито із «чистого аркушу». За 23 роки Латвія, 

Литва та Естонія досягли відчутних успіхів у цьому напрямку. Оскільки для України питання 

налагодження роботи ринку цінних паперів, зокрема у частині функціонування його 

торгівельно-кастодіальної інфраструктури, є актуальним, буде доречним проаналізувати 

досвід Прибалтійських країн у цій сфері.  

Серед трьох країн Литва була першою, де було створено фондову біржу та запущено 

електронні торги цінними паперами. Це відбулось у квітні 1993 року. В процесі створення 

литовського торгівельного майданчику, який отримав назву Національної біржі цінних 

паперів, в якості зразкової моделі було обрано Паризьку біржу. Фахівці останньої разом із 

співробітниками французького депозитарію SICOVAM приймали участь у створені проекту 

інфраструктури литовського фондового ринку.  

В Латвії Ризька фондова біржа розпочала свою діяльність у 1995 році. При цьому в 

біржовий список потрапили цінні папери чотирьох емітентів та держави, а самі торги на 

початковому етапі проходи у формі аукціону один раз на тиждень. Торгівля акціями 

одинадцяти емітентів на Естонські фондовій біржі стартувала у 1996 році, через рік після 

відкриття національного депозитарію.   

Не дивлячись на схожість й синхронність процесів формування організованого 

фондового ринку в країнах Балтії, мала місце одна суттєва відмінність. Так, в Литві 

первинний продаж акцій підприємств, що приватизувались, проходив відразу через біржу, 

що значно розширило котирувальний реєстр майданчику.  На противагу, в Естонії та Латвії 

на біржу акції попадали вже у ході добровільного вторинного публічного розміщення, або 

перепродажу.  

На початку століття прибалтійські біржі, після спаду викликаного міжнародною 

фінансовою кризою та дефолтом РФ, досягли пікових значень своїх основних показників: 

капіталізації та торгівельного обороту (див. Таблиця). Однак навіть подібні досягнення не 

елімінували головний недолік кожного з трьох ринків – розмір, достатній для досягнення 

ефекту масштабу, тобто забезпечення ліквідності та низьких витрат для потенційних 

інвесторів та трейдерів.   

Беручи до уваги близькість національних економік балтійських країн, інтеграція їх 

фондових ринків була очевидним та логічним кроком з метою збільшення їх привабливості 

та доступності для міжнародних й місцевих інвесторів.  

 

http://www.serptpp.ru/
http://serpuhov.ru/
http://serpregion.ru/
http://serpukhov.rgsu.net/
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Таблиця - Показники діяльності Талліннської (ТФБ), Ризької (РФБ) та 

Вільнюської фондових бірж (ВФБ) [1] 

 2000 2006 2013 

Показник/біржа ТФБ РФБ ВФБ ТФБ РФБ ВФБ ТФБ РФБ ВФБ 

Кількість 

компаній 

23 22 55 17 11 44 16 31 32 

Капіталізація, 

млн. євро 

2 066 522 1 325 3 105 1 559 6 442 1 877 948 2 907 

Обсяг торгівлі,  

млн. євро 

326 193 125 766 84 1 607 188 22 92 

Початком співробітництва між прибалтійськими біржами можна вважати підписання 

ще у квітні 1998р. угоди про обмін інформацією між Талліннською та Ризькою фондовими 

біржами. Через рік було укладено Меморандум про співробітництво вже між трьома 

майданчиками. На початку 2000р. було започаткованого спільний для трьох бірж 

котирувальний реєстр, який отримав назву «Балтійський список».  

Однак, на якісно новий рівень інтеграційні процеси між РФБ, ТФБ та ВФБ вийшли не 

стільки завдяки спільному співробітництву, а через поглинання іноземними торгівельними 

майданчиками. Це є закономірним, оскілки частка іноземного капіталу у структурі власності 

прибалтійських компаній постійно зростала з другої половини 90-х років. Лідером із 

залучення зокрема швецьких, фінських, американських вкладань була Естонія, яка 

запровадила найбільш ліберальне валютно-інвестиційне законодавство. З іншого боку в світі 

інтенсифікувались транскордонні консолідаційні процеси біржових інфраструктур. Саме 

тому, у 2001 році Гельсінська фондова біржа (НЕХ) придбала контрольний пакет акцій ТФБ, 

а через рік стала мажоритарним власником й РФБ.   

У 2003 році НЕХ об‘єдналася із швецьким біржовим оператором ОМ, утворивши 

групу ОМНЕХ, яка через рік стала володарем ВФБ та змінила свою назву на OMX Group. На 

2006р. група ОМХ здійснювала управління сімох торгівельних майданчиків, поділених на 

два ринки: Нордичний (біржі Стокгольму, Копенгагену, Гельсінкі, Ісландська) та 

Балтійський (ТФБ, РФБ, ВФБ). 

Зближення із більш розвинутими біржами Скандинавії дозволило молодим фондовим 

ринкам країн Прибалтики стати більш відомими, покращити своє правове середовище, 

отримати досвід та сучасні вузькопрофільні знання й компетенції. Згідно із дослідженнями 

американських вчених К. Вебера, Д.Девіса та М. Лоунсбері, саме можливість постійної 

комунікації та передачі досвіду між суб‘єктами із історично близьких регіонів (а даному 

випадку країни Скандинавії та Прибалтики) є більш ефективним в успішному 

функціонуванні новостворених фондових бірж, напротивагу єдиноразовим цільовим 

програмам, що спонсоруються міжнародними фінансовими організаціями [2].   

Важливим фактором об‘єднання фінансових ринків в цілому, й торгівельних 

майданчиків зокрема, було входження Латвії, Литві та Естонії до ЄС. Вимоги гармонізації 

законодавства та дотримання Директив ЄС зробили процедури лістингу та розкриття 

інформації уніфікованими. Окрім цього захист прав інвесторів та нагляд також відбуваються 

у відповідності до норм Європейського Союзу.     

Остаточна інтеграція фондових ринків країн Прибалтики із світовим ринком 

відбулась після злиття у 2008р. OMX із всесвітньовідомою американською біржею 

NASDAQ. Завдяки цьому біржі Латвії, Литві та Естонії сталі відомі інвесторам з 

найбільшого фінансового ринку світу й надали можливість своїм клієнтам доступу до 

найсучасніших біржових технологій та систем.  

В січні 2014р. єдиною валютою спільного балтійського біржового простору стала 

євро. Це ще більше сприяло створенню єдиного технологічного, торгівельного, клірингового 

та розрахункового середовища.   

Як наслідок, на початок 2014 року на організованому Балтійському ринку NASDAQ 

OMX оперували 29 торгівців-членів, які мали можливість торгувати акціями 80 компаній, 
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загальною ринковою капіталізацією в розмірі 5,76 млрд. євро, а також корпоративними 

облігаціями 23 латвійських компаній й державними цінними паперами уряду Латвії та Литви 

[1].    

Таким чином, маючи однакові стартові можливості у вигляді політичного устрою, 

рівня зрілості фінансових систем, відсутності профільного законодавства, найбільших 

успіхів серед колишніх радянських республік на шляху інтеграції до світового фінансового 

ринку досягли організовані фондові ринку країн Прибалтики.  

Сьогодні Естонія, Литва та Латвія можуть записати собі в актив ефективну й зручну 

для інвесторів та учасників торгів фондову інфраструктуру, яка характеризується спільною 

торгівельною системою, гармонізованою ринковою моделлю, правилами членства, лістингу 

та сучасною системою панбалтійских розрахунків. Досягти подібного стало можливим через 

стійке дотримання обраного вектору в напрямку європейської інтеграції.  
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ВИРТУАЛЬНАЯ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СУТЬ И МЕХАНИЗМ 

 

С 60-70 гг. ХХ ст. в мировой экономике стремительно развивается разрушительный 

процесс: реальная экономика становится второстепенной, а на первый план выходит новый 

«финансовый монстр», сформировавшийся в недрах западной цивилизации примерно в ХVI 

ст. По оценкам экспертов, из всех потоков денежных знаков и ценных бумаг в начале ХХІ ст. 

только 10-15% носили  производительный характер, т.е. обеспечивали реальное 

производство товаров и услуг, все остальные 85-90% являлись виртуальным, фиктивным 

капиталом, не обеспеченным реальными ценностями [1, c. 763]. 

В целом современную мировую экономическую систему лишь условно можно 

именовать экономикой. Этимология этого слова говорит о том, что экономика – это 

домостроительство, деятельность, направленная на созидание и удовлетворение 

потребностей человека и общества. Сейчас же та система, которая называется мировой 

экономикой, направлена на обогащение избранных за счет спекуляции и ограбления 

большей части населения мира, а значит - на разрушение. Такая система подобна огромной 

финансовой пирамиде и ее можно назвать виртуальной экономикой (далее ВЭ), как это 

делают              С.Н. Гриняев и А.Н.Фомин [2], или хрематистикой, как это делал Аристотель. 

Поскольку ВЭ не имеет под собой реального сектора и основана на финансовых 

спекуляциях, она действует по своим закономерностям, отличным от тех, которые присущи 

реальной экономике. Периодически эта пирамида обваливается, что сопровождается 

экономическими кризисами, но обваливается не до конца. Почему же так живуча эта 

система? Одна из причин - в создании «эффективного» механизма существования ВЭ. 

Суть механизма - перераспределение  ресурсов в пользу ведущих стран мира через 

три основных рычага (этапа):  

1) выпуск необеспеченных долларов (создание фиктивных ценностей);  

http://www.nasdaqomxbaltic.com/
http://www.baltic-course.com/rus/ekonomiceskaja_istorija/?doc=84918
http://www.baltic-course.com/rus/ekonomiceskaja_istorija/?doc=84918
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2) получение реальных ресурсов (реальных ценностей) -                 

перераспределение; 

3) изъятие пустых долларов из обращения (стерилизация). 

Первый этап - «создание фиктивных ценностей», предполагал  превращение доллара в 

мировые деньги и неконтролируемую представителями других государств эмиссию 

долларов, необеспеченных реальными ценностями, с выпуском пустой долларовой массы на 

мировой рынок. 

Но для того чтобы такая эмиссия имела смысл, пустая денежная масса должна 

превратиться в реальные ценности. Получение реальных ценностей осуществляется через 

несколько инструментов. 

1.Намеренно заниженные цены на сырье и топливо, которые США получают из 

развивающихся стран. Занижение  цен происходит как за счет значительной недоплаты 

работникам, осуществляющим добычу (зачастую в несколько раз), так и за счет 

игнорирования того ущерба, который наносится природе стран – поставщиков сырья. 

2. Целенаправленная политика снижения цен, прежде всего за счет тарифных 

барьеров на обработанные продукты, что не позволяет развивающимся странам 

экспортировать уже обработанные сырьевые товары. США вынуждают их продавать только 

сырье, поскольку львиная доля цены формируется на последних стадиях обработки на 

предприятиях, которые размещаются уже в США или на подконтрольных территориях. 

3. Внутренние субсидии сельскому хозяйству США, являющиеся одним из 

инструментов по снижению цен, особенно на производство, дорогостоящее как с 

экологической, так и с экономической точек зрения. США – крупнейший в мире 

производитель излишков продовольственного зерна и это оказывает депрессивное влияние 

на мировой рынок продовольственных товаров в целом. 

4. Вовлечение развивающихся стран в долговую яму. Во многих странах ежегодно 

выплата процентов и самого долга превышает сумму новой помощи и  новых займов, 

полученных за это время. Долговые выплаты составляют почти 25% экспорта этих стран [1, 

c.767]. 

5.  Менее развитые экономически страны в таких, созданных извне, условиях 

вынуждены для обеспечения конкурентоспособности своих товаров экономить на 

заработной плате собственных работников. Так, введение новой международной 

экономической структуры, касающееся более чем 70 стран, снизило реальную зарплату по 

сравнению с прежней на 30-90% [1, c. 768].  

6. Использование ТНК как механизма «перекачки» прибыли и ресурсов. Такой 

механизм возможен за счет:  

- особого размещения производства и финансовых центров (у себя -наукоемкое, 

информационное и чистое обрабатывающее производство, а также управление; в филиалах, 

находящихся на территории других государств – добыча, трудоемкая обработка, 

экологически вредное производство; в оффшорах или странах с меньшим налогообложением 

- финансовые центры);  

- космополитического характера деятельности и, следовательно, сворачивания 

производства в стране, в которой проявляются признаки кризиса, и перемещение его в более 

выгодные страны; 

- экономии издержек на рабочую силу; 

- наличия системы международного управления наличностью и использования 

трансфертных цен, внутрифирменных кредитов и страхования для перелива капитала. 

7.   Использование политических, в т.ч. силовых механизмов. 

Однако всего этого недостаточно, поскольку масса необеспеченных денежных знаков 

будет оставаться в мировой системе и может вернуться в ту страну - эмитент. Поэтому во 

избежание частых кризисов и высокой инфляции и для продолжительного 

функционирования ВЭ эту лишнюю денежную массу нужно периодически ликвидировать - 

изымать пустые доллары из обращения или значительно замедлять скорость их обращения. 
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Наиболее наглядно изъятие лишних долларов проявляется при формировании 

золотовалютных резервов многих стран. Также в эффективное средство ликвидации пустой 

долларовой массы превратились фондовый и валютные рынки [2]. К сожалению, 

эффективным способом «сжигания» долларовой массы являются военные действия.  

Но доллары можно не только списывать, можно сделать так, чтобы их обращение 

зациклилось вне США (это обезопасит страну от инфляции). Идеальным инструментом для 

этого является наркоторговля [2]. 

Однако для того, чтобы понять конечность этого механизма и, соответственно, ВЭ, 

перейдем к теме реального обеспечения доллара как национальной денежной единицы США. 

Сегодня эту страну многие еще считают мировым экономическим лидером, но это - миф. 

Обычно приводят цифры доли ВВП США в мировом ВВП. Но, во-первых, статистика 

подсчета ВВП США значительно искажена. Во-вторых, даже согласно искаженной 

статистике, доля США в мировой экономике падает, так в 2013 г. она составила чуть более 

21 % [4], а в 1944 г., когда доллар стал мировой валютой, была около 50 %. В-третьих, 

вызывает сомнения структура ВВП США, в которой только 20,4% занимает реальный 

сектор, а остальные 79,6% – сфера услуг [5] (из них большая часть - услуги финансового 

сектора, составляющая, по замечанию В. Ю. Катасонова, «финансовую пену» [3]). В-

четвертых, США – это страна-банкрот. Так, общая величина совокупного долга США 

(государственный долг, долги правительств штатов, местных властей, физических лиц, 

нефинансовых компаний, финансовых секторов экономики), по данным «счетчика 

американского долга» на 6 октября 2013 г., составила 60,00 трлн долл., или 377 % ВВП [3, с. 

23]. А величина «консолидированного» долга (совокупный долг и социальные обязательства 

государства) США составляет 186 трлн долл, что превышает годовой (2013 г.) ВВП США в 

11,6 раза [3, с 28]. Возможностей возврата этого долга в принципе нет: оценка активов 

экономики США, которая имеется в «счетчике долга» по состоянию на начало октября 2013 

г., показывает, что все активы США были равны 104,9 трлн долл, что составляет 56,4%  

величины контрактного долга. Так что разрушение ВЭ – и реконфигурация финансовой 

карты мира - реальный фактор ближайшего будущего.  
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КОНТРОЛЬ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

Зовнішньоекономічна діяльність виступає одним з найважливіших чинників розвитку 

національної економіки. Зовнішньоекономічна діяльність сприяє розвитку перспективних 

напрямів експортного потенціалу. Саме за рахунок зовнішньоекономічної діяльності Україна 

вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх машин та устаткування, технологій, деяких 

товарів народного споживання. 
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Формування і здійснення комерційних зв'язків з іноземними партнерами, ефективне 

управління експортними операціями неможливе без науково обґрунтованого підходу до 

розв'язання комплексу завдань їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі 

обліку. Дані бухгалтерського обліку та контролю стали необхідними елементами при 

прийнятті обґрунтованих управлінських рішень, для одержання ефективних результатів 

фінансово-господарської діяльності. 

Для точного розуміння і правильного складання методики внутрішнього контролю 

розроблено послідовність контролю первинних документів, їх проведення і відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку для перевірки результату і контролю звітності. Схема 

послідовності контролю представлена на рисунку 1. 

 
Рис. 1 Послідовність контролю обліку експортних операцій  

Коли першою подією є відвантаження, визначення доходу вимагає знання курсу 

НБУ1. Даний курс на підприємстві визначає відповідальна особа, отримуючи інформацію з 

офіційного сайту національного банку України. В даний час це Курс НБУ встановлений на 

14:00 годин попереднього дня. Отримана сума відображається як показано на рисунку 2 за 

дебетом рахунка 362 і є дебіторською заборгованістю. Для підприємства зазначена 

заборгованість є монетарною і підлягає перерахунку на дату балансу. В момент погашення 

дебіторської заборгованості, надходження валюти на розподільчий валютний рахунок 

визначають курс НБУ 2. Позитивну різницю від курсу НБУ  1 відносять на рахунок 714, 

негативну на рахунок 945. 

Контроль бухгалтерського обліку експортних операцій проводиться як показано на 

рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Контроль бухгалтерського обліку експортних операцій 

Коли першою подією є попередня оплата, що надійшла на розподільчий валютний 

рахунок визначається ставка НБУ 3. Сума в гривневому еквіваленті є не монетарна і не 

підлягає перерахуванню  на момент відвантаження товару (робіт, послуг). На підставі даного 

аналізу складається таблиця 1. 

Експортний контракт 

Відвантажені товари (роботи, 

послуги) – курс НБУ 1 

Відвантажені товари (роботи, 

послуги) – курс НБУ 3 

Передплата за товари (роботи, 

послуги) – курс НБУ 3 

Погашеннѐ заборгованості за 

товари (роботи, послуги) – курс 

НБУ 2 

Кредиторська 

заборгованість 

Дебіторська 

заборгованість Дт 362/Кт 70 

КР (+) рах. 714 

КР (-) рах. 945 
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Таблиця 1 - Зведена таблиця обліку експортних операцій  
Дата 

відвантаженн

я 

Сума, 

€ 

Курс 

НБУ1 на 

дату 

відванта

ження 

Дохід грн. Позитив

на КР 

Негатив

на КР 

Курс НБУ2 

або 3 на 

дату 

надходжен

ня € 

Отриман

ня оплати 

в 

еквівален

ті грн. 

Дата 

отриман

ня 

коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.01.2014 

18:00 7300 

10,84969

8 79202,80   338,42 10,803339 78864,37 

03.02.14 

0:00 

31.01.2014 

18:00 6700 

10,84969

8 72692,98   310,61 10,803339 72382,37 

03.02.14 

0:00 

28.02.2014 

18:00 8180 

13,63729

1 111553,04 983,60   13,757536 

112536,6

4 

04.03.14 

0:00 

28.02.2014 

18:00 6500 

13,63729

1 88642,39   1619,48 13,388141 87022,92 

05.03.14 

0:00 

31.03.2014 

18:00 7200 

15,07243

4 108521,52 660,57   15,16418 

109182,1

0 

01.04.14 

10:48 

31.03.2014 

18:00 6800 

15,07243

4 102492,55 623,87   15,16418 

103116,8

9 

01.04.14 

10:52 

ВСЬОГО 42680  563105,28 2268,04 2268,51  
563105,2

8  

 

Дані зведеної таблиці надають можливість здійснення контролю за господарчими 

операціями та проведенням документів. Первинні та зведені документи, за експортними 

операціями, які необхідні для контролю обліку на підприємстві: 

 договір з покупцем (особлива увага приділяється валюті договору, схемі 

  оплати, враховуючи строки надходження валюти згідно законодавства, умов 

поставки - згідно ІНКОТЕРМС 2010); 

 рахунок (інвойс), акт виконаних робіт, податкові накладні (якщо операції є 

базою для нарахування ПДВ); 

 банківські виписки валютних рахунків - розподільчий рахунок підприємства та 

поточний; 

 офіційний курс валют з сайту Національного банку України; 

 банківські виписки рахунків у національній валюті; 

 картки рахунків , журнали ордера і інші реєстри по рахунках: 362, 311,  312, 314, 

334, 703 , 711, 714, 942, 945 . 

 Головна книга, фінансова і податкова звітність. 

Дослідження розвитку експортних операцій суб'єктів господарювання свідчить про 

відсутність системного підходу до організаційно-методичного забезпечення їх обліку і 

контролю, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного 

законодавства. Більше того, становлення зовнішньоекономічної діяльності відбувається в 

період реформування бухгалтерського обліку, що характеризується наявністю певних 

прорахунків та неузгодженостей і підвищує ризик ринкової невизначеності. 
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ДЕСКРИПТОРИ НЕСТІЙКОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ТНК: ФАКТОР 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується безпрецедентними 

змінами, які відбуваються у глобальному бізнес-середовищі. У загальному вигляді якісні 

ознаки економічної глобалізації відображають процеси транснаціоналізації, регіоналізації та 

глобальної інституціоналізації, а її головною рушійною силою є принципово нові зсуви на 

основі всеохоплюючої інформатизації. 

З одного боку ці трансформації призвели до формування сприятливих умов для 

транснаціоналізації капіталу та інтернаціоналізації бізнесу і викликали в останні кілька 

десятиліть бурхливе зростання транснаціональних корпоративних структур, з іншого – до 

глобальних зсувів, дисбалансів та, як наслідок, асиметрії розвитку глобального фінансового 

ринку. 

Сучасні транснаціональні корпорації (ТНК) змушені функціонувати в умовах 

багатовекторного, економічного, політичного, культурного середовища. Враховуючи 

природу, ТНК при стратегічному фінансовому плануванні повинні вивчати як питання 

політичної економічної структури приймаючих країн, їх законодавства, існуючих форм 

власності так і вплив глобального фактору фінансової економічної політики. 

Аналіз літературних джерел дозволяє сформувати типову характеристику, яка 

властива усім елементам бізнес-середовища ТНК і охоплює собою: взаємопов‘язаність 

факторів зовнішнього середовища; складність зовнішнього середовища; гнучкість і 

рухливість зовнішнього середовища; неможливість повного визначення усіх факторів 

зовнішнього середовища. 

Під бізнес-середовищем ТНК ми розуміємо сукупність факторів, які впливають на 

компанію із-зовні, при цьому вони можуть носити як сприятливий так і руйнівний характер. 

Сьогодні транснаціональні бізнес-структури, приймаючи інвестиційні рішення, 

виходять не лише з особливостей регіонального інвестиційного законодавства (наявність 

податкових пільг, податкових гаваней тощо) та лояльності приймаючої країни, а, в першу 

чергу, обирають регіон зі стабільними політичними «правилами гри». Слід зазначити, що 

враховуючи зв'язок політичного ризику з соціальним, бізнес-структури, з метою підвищення 

рівня ефективності, надають перевагу регіонам (країнам) зі стабільним політичним та 

соціальним середовищем.  

Як ми знаємо існує ряд факторів, які впливають на інвестиційні рішення ТНК при 

виборі регіону для експансії. Незважаючи на загальноприйняту думку, що до ключових 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1037.666.15&nobreak=1
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http://minfin.com.ua/taxes/-/bo_standart21.html
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факторів здійснення ПІІ відносяться, передусім, розмір внутрішнього ринку та доступ то 

ресурсної бази приймаючих країн, досвід багатьох країн що розвиваються, які багаті на 

природні ресурси, показує, що значну роль у прийнятті інвестиційних рішень ТНК відіграє 

саме бізнес-середовище, яке формується під впливом багатьох змінних, що мають 

інституційну та політичну природу. 

Так, наприклад, Дж. Моріссет (J. Morisset, 2001) у своєму дослідженні ―Foreign Direct 

Investment in Africa: Policies also Matter‖ зазначає, що вагомим фактором залучення ПІІ є 

саме конкурентне бізнес-середовище. Економетричний аналіз 29 африканських країн 

показав, що суттєве економічне зростання та лібералізація зовнішньої торгівлі позитивно та 

щільно корелюють з інвестиційним кліматом і, відповідно, більше сприяють залученню ПІІ, 

ніж ресурсний потенціал. Підтвердженням даного аргументу є відсутність інтересу ТНК до 

країн Африки. Крім макроекономічної та політичної стабільності до вагомих факторів 

впливу на бізнес-середовище автор дослідження відносить: лібералізацію торгівлі, 

привабливу приватизаційну програму, модернізацію законодавства в сфері добування та 

інвестицій, участь у міжнародних угодах щодо ПІІ, розвиток пріоритетних інвестиційних 

проектів, залучення місцевої політичної еліти тощо. 

Сьогодні економічний розвиток все менше залежить від факторів обмеження 

використання матеріально-сировинних ресурсів. Разом з тим інтелектуально-інформаційні 

ресурси не мають абсолютних кількісних обмежень і здатні до глобальної мультиплікації, 

тиражування, саморозвитку. Сучасні інтернет-компанії діють у своєму власному 

глобальному середовищі, використовують власні глобальні механізми конкуренції, 

недоступні для національного регулювання. Хоча, на перший погляд уряди не можуть 

впливати та прямо регулювати діяльність транснаціональних інтернет-компаній, слід 

пам‘ятати, що як тільки в країні встановлюються жорсткі умови зв‘язку та регулювання 

сфери телекомунікацій, інтернет-компанії переводять свій бізнес в регіони з більш м‘яким 

діловим кліматом. Таким чином, незважаючи на специфіку інтернет бізнесу, фактор 

невизначеності є значним дескриптором політичного ризику, який прямо впливає на якісні 

характеристики бізнес-середовища. 

До факторів, підтримуючих формування сприятливого бізнес-середовища, С.Ю. 

Ніконов відносить: ефективність управління, контроль над корупцією, силу правопорядку, 

якість регулюючих структур, відсутність політичного насилля, відкритість політичної 

системи. 

Бастос Ф. (Bastos F.) і Назір Дж. (Nasir J.) у своєму дослідженні ―Productivity and the 

Investment Climate: What Matters Most?‖ зазначають, що найважливішим фактором 

інвестиційного клімату, який забезпечує відмінність у продуктивності корпорацій є не 

висока конкуренція, а ступінь розвитку інфраструктури та проблеми пов‘язані з державним 

пошуком ренти і бюрократичним навантаженням. 

За оцінками Камбелл Р. Харви (Campbell R. Harvey, ―Economic, Financial and Political 

Risk in Portfolio and Direct Investment‖) частка політичних ризиків (включаючи: відхилення 

економічних очікувань від реальності, неможливість економічного планування, суб‘єктивний 

фактор особистості політичних лідерів, зовнішні конфлікти, корупцію у владі, участь 

військових у політиці, замученість релігійних структур в політику, відсутність традицій 

дотримання закону та правопорядку, расові та національні конфлікти, політичний тероризм, 

гражданські війни, бюрократія) становить 50% від усіх інвестиційних ризиків. Частка 

фінансових (заборгованість по кредитам або несприятлива реструктуризація боргу, затримка 

розрахунків з постачальниками, розрив контрактів в односторонньому порядку, втрати через 

валютні коливання, експропріація приватних інвестицій) та економічних ризиків (інфляція, 

обслуговування зовнішнього боргу, як відсоток від експорту товарів і послуг, міжнародні 

індикатори ліквідності, індикатори тіньового валютного ринку), відповідно, складає по 25%. 

Отже якість бізнес-середовища, в тому числі і обсяг ПІІ, напряму залежить від рівня 

політичного ризику, який є складовою інтегрального інвестиційного ризику в рейтингу 

інвестиційної привабливості країни. 



349 
 

Останнім часом економісти все більше уваги приділяють дослідженню фактору 

невизначеності щодо зовнішньої політики провідних країн світу, яка, за оцінками експертів 

МВФ, в останні два роки стримувала глобальні інвестиції і зростання виробництва. Основна 

невизначеність щодо політики виходила від США та країн ЄС.  

Слід зазначити, що вторинні ефекти невизначеності щодо політики можуть 

проявлятися і через декілька механізмів. Так, наприклад, якщо зростання невизначеності 

щодо політики негативно позначається на економічній активності і попиті на імпорт в США і 

Європі, може постраждати сфера торгівлі. Невизначеність щодо політики може також 

підвищувати глобальну несхильність до ризику, що у свою чергу приводить до різких 

корекцій на фінансових ринках і відтоку капіталу з ринків, які розвиваються, що ми сьогодні 

можемо спостерігати на прикладі Російської Федерації. 

Для визначення впливу фактору невизначеності економічної політики в США і Європі 

на фінансову стратегію ТНК слід спочатку дати визначення даного дескриптору та кількісну 

оцінку його впливу на інші регіони світу. 

Вперше, ідею про негативний вплив невизначеності на економічну активність, 

висловив Джон Мейнард Кейнс (1936), який стверджував, що інвестиції є найбільш 

мінливим компонентом загальної економічної активності, оскільки вони залежать від 

уявлень про майбутнє, які мають найбільш невизначений характер. Ця ідея була 

формалізована в ряді теоретичних моделей, від Бернанке (1983) до Блума (2009). 

Фактор невизначеності прямо впливає на інвестиційну діяльність ТНК. Так, тимчасові 

підвищення цін в умовах невизначеності роблять доцільною відстрочку інвестицій, через 

високу вартість або неможливість ліквідувати інвестиції. Інвестиції, як правило, 

відновлюються тоді, коли невизначеність зникає, і можуть надмірно збільшитися в 

результаті відкладеного попиту.  

За природою виникнення невизначеність можна поділити на: політичну, економічну і 

фінансову, кожна з яких має свої показники вимірювання. При цьому, різні показники 

невизначеності можуть відображати фактичні зміни економічних перспектив, а не просто 

невизначеність щодо таких перспектив. 

Невизначеність щодо політики часто збільшується у відповідь на відмінні економічні, 

фінансові та геополітичні події. Невизначеність щодо політики часто змінюється разом із 

загальною економічною невизначеністю, вимірюваною індикаторами фінансової 

невизначеності (такими як тимчасова волатильність фондового ринку) або індикаторами 

економічної невизначеності (такими як прогнозні показники ВВП).  

Хоча політична невизначеність має певну кореляцію з показниками загальної 

фінансової та економічної невизначеності й індикаторами підприємницької та споживчої 

впевненості, між ними спостерігаються певні розбіжності. Так, в останні роки, політична 

невизначеність залишається високою в той час, як загальна фінансова та економічна 

невизначеність мають спадаючий тренд. 

Проведений експертами МВФ аналіз вказує, що сплески невизначеності щодо 

політики часто пов'язані з внутрішніми економічними та політичними змінами або з 

глобальними геополітичними подіями, які можуть або вважаються екзогенними для 

більшості окремих країн. Різкі коливання невизначеності щодо політики в США і Європі в 

минулому викликали в різному ступені тимчасове зниження обсягів інвестицій і 

виробництва в інших регіонах світу. Це вказує на ймовірність того, що помітне зниження 

невизначеності щодо політики в США і Європі в найближчий період могло б сприяти 

зростанню глобальних обсягів інвестицій і виробництва.  

Отже, політична, економічна та фінансова невизначеність прямо впливають на 

глобальне бізнес-середовище ТНК, яке вимагає від них більш складних, комплексних 

стратегій організації міжнародного виробництва з відповідними їм глобальними формами 

монополізації капіталу, що дозволяє у майбутньому досягати значної економії фінансового 

ресурсу. 
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Развитие кластеров непосредственно связано с изменениями, происходящими в 

мировом хозяйстве. Углубление международного разделения труда (МРТ), 

интернационализация производства, процессы межгосударственной экономической 

интеграции привели к интернационализации кластеров, появлению трансграничных и 

транснациональных кластеров. 

Если рассматривать в хронологическом порядке процесс интернационализации 

кластеров, то можно выделить следующие этапы: 

1 этап (1950‒1970 гг., начало интернационализации кластеров) ‒ период 

формирования территориальных кластеров в отдельных странах (Великобритания, Германия, 

Италия и др.). Для данных кластеров (индустриальные округа, полюса роста, промышленные 

узлы) характерна концентрация специализированных отраслей в отдельных местностях, 

усиление межотраслевой специализации и кооперации, рост производительных сил. На 

данном этапе отдельные кластеры реализуют продукцию на экспорт; 

2 этап (1970‒1990 гг., развитие интернационализации кластеров) ‒ период 

функционирования промышленных кластеров, где основным условием взаимодействия 

экономических субъектов является функциональная взаимосвязь. Промышленные кластеры 

развивались в условиях перехода от межотраслевой к внутриотраслевой специализации 

производства, роста мирового производства, увеличения объемов мировой торговли 

товарами, услугами и технологиями. На Данный этап интернационализации кластеров 

характеризуют следующие процессы: увеличение экспорта продукции товаров; обмен 

технологиями в форме поставок готовых изделий и отдельных технологий; рост прямых 

иностранных инвестиций в отдельные отрасли национальной экономики посредством 

создания совместных предприятий и вхождения в кластеры дочерних компаний 

транснациональных корпораций; 

3 этап (1990 г. ‒ по настоящее время, активный процесс интернационализации 

кластеров) ‒ развитие инновационных кластеров, которые являясь одной из форм «открытых 

инноваций», способствуют обмену технологиями, знаниями и информацией между 

субъектами кластеров разных стран. В инновационных кластерах межфирменные связи 

имеют тенденцию к расширению до международного уровня, деятельность кластеров 

направлена на выпуск экспортно-ориентированной продукции и внутрикластерные 

конкурентные преимущества оказываются значимыми в международном масштабе. На 

современном этапе кластеры активно вовлечены в процесс интернационализации не только 

за счет экспорта продукции, а в большей степени за счет тесных взаимосвязей в научно-

технической сфере. 

Интернационализация кластеров в условиях глобализации мировой экономики 

проявляется как в процессе расширения деятельности через национальные границы 

(количественный процесс), так и в функциональной интеграции видов экономической 

деятельности (качественный процесс). Современные кластеры стремятся не только к 

увеличению экспорта произведенной продукции или привлечению иностранных инвестиций, 

а активно участвуют в международном разделении труда, производственной и научно-

технической специализации и кооперации. Причем международная кооперация в рамках 

кластера осуществляется как в производственных процессах, так и в совместных 

исследованиях и разработках, а также в коммерциализации результатов НИОКР. 

Параллельно с развитием новых форм международного кооперирования происходят 

изменения и в международной специализации субъектов кластера, что особенно проявляется 
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в машиностроении, фармацевтической и химической промышленности. Например, перенос 

производства отдельных деталей и запчастей из Германии в Словакию, а затем тесное 

взаимодействие экономических субъектов в рамках сформировавшихся автомобильных 

класте ров сделали автомобилестроение отраслью международной специализации Словакии. 

Международная экономическая интеграция также воздействует на процесс 

интернационализации кластеров. В рамках интеграционных объединений проводится 

согласованная межгосударственная экономическая политика, направленная на: устранение 

барьеров в движении факторов производства, создание условий для осуществления 

межрегиональной кооперации, реализацию совместных проектов в сфере науки и 

технологий. Все это стимулирует экономических субъектов разных стран к взаимодействию 

и ускоряет процесс интернационализации кластеров. 

Интернационализация кластеров сопровождается формированием транснациональных 

кластерных сетей, например, Сеть ИКТ кластеров в Европе (Networking ICT Clusters in 

Europe, Nice), Европейская кластерная сеть инновационных технологий в сфере текстильной 

промышленности (INNOTEX), сеть Европейских агро-биотехнологических кластеров (ABC-

Network) в сфере животноводства и овощеводства, Европейская сеть производителей 

продуктов питания (Food Innovation Network Europe). Европейское партнерство 

аэрокосмических кластеров (EACP, European Aerospace Cluster Partnership) [1, 2]. В 

последние годы транснациональные кластерные сети Европы начали осуществлять 

совместные международные проекты со странами, находящимися вне Европы, например, с 

Японией, Китаем, Канадой и др. [1]. Целью такого партнерства обычно является 

осуществление совместных НИОКР и коммерциализация их результатов, а также поиск 

перспективных рынков сбыта для продукции кластера. 

Формирование транснациональных и трансграничных кластеров является актуальной 

задачей для многих стран, т.к. для национальной экономики преимущества от формирования 

транснациональных кластеров заключаются в расширении международного инновационно-

технологического сотрудничества и использования мировой практики коммерциализации 

технологий, охватывающей весь инновационный цикл ‒ от фундаментальных исследований 

до реализации конечной продукции на мировом рынке, включая маркетинг наукоемких 

товаров и услуг. 

Для национальных компаний, входящих в транснациональный кластер или 

транснациональную сеть кластеров, появляются дополнительные возможности повышения 

эффективности за счет: доступа к различным ресурсам, в том числе к инновациям, 

технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и высококвалифицированным 

кадрам, финансовым средствам; создания среды профессионального общения, передачи 

знаний, быстрого распространения информации о нововведениях и новых технологиях, 

конкурентных достижениях; наличия крупного заказчика, готового мультиплицировать 

инновацию внутри кластерной структуры (эффект «сетевых экстерналий») и возможности 

тесного взаимодействия с заказчиком в рамках сети для разработки кастомизированных 

инновационных решений [3]; эффективной специализации каждой компании в сети и 

наращивания компетенций в узкой сфере деятельности; возможности использовать эффект 

«перелива» знаний. 

Таким образом, в настоящее время территориальная близость субъектов в кластере 

теряет свою значимость. Углубление международного разделения труда, 

интернационализация производства, межгосударственная экономическая интеграция 

обусловили процесс интернационализации кластеров и появление трансграничных и 

транснациональных кластеров, которые становятся новым субъектом мировой экономики. 
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АНАЛИЗ ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВ ТАМОЖЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ 

Стратегическое планирование и определение путей совершенствования являются 

залогом успешной работы в любом направлении. Не чужд данный тезис и таможенной сфере 

Европейского союза. Традиционно Генеральный директорат по таможенному союзу и нало-

гообложению разрабатывает отдельные программы развития по таможенному и налоговому 

направлениям. Сегодня же реализуется проект единой программы развития таможенной и 

налоговой сфер — ФИСКАС 2014—2020. 

Необходимость разработки единой программы обусловлена существующими 

параллелями в развитии таможенной и налоговой отраслей, а также общеевропейскими 

рекомендациями по сокращению количества программ. Однако программа ФИСКАС все 

равно разделяется на таможенный и налоговый сектора с разграничением финансирования 

между ними. 

Основной целью программы является поддержка функционирования таможенного со-

юза и укрепление внутреннего рынка посредством улучшения функционирования налоговых 

систем через сотрудничество между странами-участницами, их таможенными и налоговыми 

органами, официальными и внешними экспертами. 

Специфическими целями программы являются: 

 поддержка подготовки, эффективного внедрения и четкого применения права ЕС в та-

моженной и налоговой сферах; 

 вклад в эффективное функционирование таможенных и налоговых органов путем 

усиления их административного потенциала и уменьшения административных 

барьеров; 

 предотвращение мошенничества и уклонения от уплаты налогов и поощрение 

конкуренции, укрепление безопасности путем усиления сотрудничества с 

международными организациями, иными государственными органами, третьими 

странами, экономическими операторами и их сообществами; 

 укрепление конкурентоспособности европейского бизнеса путем упрощения торговли 

и снижения издержек соблюдения законодательства; 

 защита финансовых и экономических интересов ЕС посредством борьбы с 

мошенничеством и уклонением от уплаты налогов; 

 поддержка таможенных органов в области защиты граждан и экономики, а также 

охраны окружающей среды. 

В целях реализации программы предусмотрено создание отдельного Комитета по 

реализации ФИСКАС в рамках Европейской комиссии и групп по ее реализации в каждой 

таможенной и налоговой администрациях государств-членов. Система проведения и контро-

ля закупок в рамках программы будет весьма прозрачной и жесткой. Предусмотрен ме-

ханизм контроля реализации программы (подготовка промежуточного и финального отчетов, 

http://www.europe-innova.eu/web/guest/news/-/journal_content/56/10136/135134
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мониторинг проводимых мероприятий с применением в этих целях специальных про-

граммных средств и др.), определены возможные участники и допустимые мероприятия. 

Текущая реализация организована через ежегодные рабочие программы, которые 

также будут подразделяться на таможенные и налоговые. 

В период внедрения новых информационных технологий потребовалось внесение так 

называемых «поправок безопасности» к Таможенному кодексу ЕС. Были проведены следую-

щие мероприятия: 

 разработана и введена в эксплуатацию Система контроля импорта (ICS), в рамках 

которой принимаются, в частности, ввозные краткие декларации; 

 доработана Новая компьютеризированная транзитная система (NCTS); 

 доработаны упомянутая выше ESC и национальные системы управления рисками в 

рамках Общей системы управления таможенными рисками (CRMS); 

 внедрена новая центральная база данных ЕС, включающая сведения о регистрации 

и идентификационных номерах всех экономических операторов (ЕОRI) и база 

данных уполномоченных экономических операторов (АЕО). 

Основными направлениями реализации таможенной политики в ЕС стали: 

1. Внедрение «поправок безопасности». 

Это серьезный шаг в усилении безопасности цепи поставок. В то же время процесс их 

имплементации на практике преподнес несколько серьезных уроков на будущее. 

Необходимость разработки новых информационных технологий, вовлечение новых 

участников и расширение традиционной таможенной сферы привело к тому, что данные по-

правки вступили в силу только с 1 января 2011 г. 

2. Разработка нового Таможенного кодекса Союза. 

Принятие в 2013 г. ТКС положило начало другому крупному проекту. Учитывая опыт 

внедрения «поправок безопасности», а также последствия финансового и экономического 

кризиса, большое внимание было уделено анализу необходимых мер по имплементации 

ТКС. Понадобилась разработка новой IТ-архитектуры таможенных систем, что повлекло 

необходимость пересмотра уже принятого Кодекса. 

3. Новые формы сотрудничества между таможенными и иными компетентными 

органами, а также с бизнес-сообществом и международными партнерами. 

Также Европейская комиссия проводит работу по упрощению доступа всех 

компетентных органов ЕС к соответствующей оперативной информации. Учитывая особую 

роль транзитных процедур с июля 2011 г. у Европейской комиссии появился полный доступ 

ко всей информации о перевозках под таможенным контролем. 

Важную роль играет Европейское агентство по борьбе с коммерческим 

мошенничеством (OLAF). В последние годы OLAF уделяет особое внимание содействию 

национальным таможенным органам в противодействии контрабанде подлинных и кон-

трафактных табачных изделий. 

В 2011 г. Европейская комиссия приняла новую Стратегию по борьбе с 

мошенничеством, содержащую описание полного цикла мероприятий, начиная с превенции 

правонарушений и заканчивая процессом их расследования. 

Исходя из исследований текущей ситуации и возможных будущих рисков, основные 

усилия ЕС в таможенной сфере предлагается сконцентрировать на следующих аспектах: 

 усиление сотрудничества в рамках ЕС; 

 интенсификация взаимодействия в смежных отраслях с другими направлениями 

политики; 

 улучшение системы управления и методов работы; 

 повышение эффективности системы контроля и оценки результатов. 

Таким образом, развитие таможенного союза в ЕС идет в рамках принятой Стратегии, 

в то же время изменения во внутренней и внешней среде ЕС требуют оперативного 

реагирования и гибкого подхода к ее реализации. Европейский опыт показывает наиболее 



354 
 

проблемные точки в развитии таможенного администрирования и может быть полезен на 

постсоветском пространстве. Проделана существенная работа по подготовке программы и 

проработке возможных вариантов развития таможенной сферы в Европейском союзе. Это 

дает нам право выдели основные пути совершенствования таможенного дела в Евросоюзе, а 

также сделать вывод о том, что таможенный союз Европейского Сообщества успешно 

развивается и имеет очень большие перспективы в будущем. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА КАРЛИКИ:  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

 

Государства карлики – это, обычно, те государства площадь и численность населения 

которых существенно уступают другим государствам. Карликовые государства есть везде – в 

Европе, Америке, на островах Океании. В ООН зарегистрировано 45 микрогосударств. 

Пожалуй, самым известным (эталонным) карликовым государством является 

Люксембург. Остальные государства часто с ним сравнивают.  

Итак, существует два критерия, по которым государство причисляется к карликовым: 

Численность населения (обычно не превышает 1-1,5 млн.человек); Площадь территории 

(обычно, меньше Люксембурга). 

К европейским государствам карликам относят: Лихтенштейн, Сан-Марино, Монако,  

Андорра, Мальта. Отдельной группой следует выделить Люксембург, Исландию (в связи с 

малочисленностью подданных) и Ватикан. 

Формирование европейских государство проходило довольно долго.  Карта Европы 

походила на лоскутное одеяло из мелких феодальных государств. В одной только Германии 

было 300 герцогств.  

У карликовых государств Европы есть объединяющие моменты: 

1. Все  европейские государства карлики (за исключением Мальты) не состоят в 

Европейском союзе (ЕС), при этом  они используют евро в качестве денежной 

единицы (за исключением Лихтенштейна); 

2. Основа населения состоит из римо-католиков; 

3. Все они  (Мальта исключение) являются монархиями;  

4. Как правило, все они живописные горные страны; 

5. Это государства с богатой историей и имеют высокий жизненный уровень. 

Некоторые исследователи говорят о связи всех европейских государств карликов с 

каким-то из крупных государств. Это можно проследить по языкам: 

1. Лихтенштейн – немецкий язык. Связь с Германией, Австрией Швейцарией.  

2. Сан-Марино – итальянский язык. Связь с Италией;  

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://europa.eu/eu-law/treaties/index_en.htm/
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3. Монако – французский язык. Королевство выступает отражением Франции;  

4. Андорра – каталанский (один из языков Испании) хранит испанские и 

французские традиции; 

5. Мальта – английский язык. Отражает Англию. 

Каковы источники существования европейских государств карликов. 

Будет неправильно думать, что только лишь туристический сектор содержит их.  

Например, в Сан-Марино (61,2 км
2
) 40% населения заняты в промышленности  

(производство шелка и изделий из шелка, пищевое производство (мука, сахар, масло, 

виноделие). Экономика страны тесно связана с Италией. В Сан-Марино работает завод 

электроники, кожевенное производство. 60% жителей заняты в секторе туризма. Туристов 

привлекают относительно низкими ценами на дубленки и шубы.  

Сан-Марино ежегодно получает от Италии «компенсацию» за то, что не выпускает 

свою валюту, не применяет таможенные пошлины и не строит игровых заведений. 

Экономика такого государства как Монако (2 км
2
) когда-то строилась именно на 

туризме и доходах от игорного бизнеса. Хотя когда-то монако было одной из беднейших 

европейских стран. Однако с 2000-х годов государство решило идти путем диверсификации 

и теперь лишь 5% доходов бюджета – это доходы от казино.   20% дает государственная 

монополия на производство табачных изделий, почтовых марок. 20% дает туристический 

сектор. Промышленность Монако – это электроника для французской авиации и НАСА, а 

также «туристические» товары – керамика, косметика, сувениры. Монако  сегодня – это 

территория для проживания богатейших семей со всей Европы.  

Лихтенштейн (160 км
2, 

население 200 тыс. человек), вообще, можно назвать 

экономическим чудом. У карликового государства вторые значения в мире по ВВП. 

Экономика страны базируется на машино- и приборостроении. Здесь мощный банковский 

сектор. Лыжный туризм считается одним из лучших в мире. В стране низкое 

налогообложение, что привлекает сюда иностранных производителей. В стране находятся 

штаб-квартиры Skype и  Amazon. 10% дохода дает производство марок (ценятся 

коллекционерами со всего мира). 

Ватикан (0, 44 км
2
,  население 839 человек)  - одно из самых влиятельных государств. 

Это столица Католической церкви и огромные потоки средств проходят через него. Основа 

бюджета – пожертвования католиков со всего мира и туристическая сфера. 

В чем секрет благополучия европейских государств карликов. Это чрезвычайно 

низкие расходы  - нет армии, маленький госаппарат, нет необходимости в дорогой 

социальной поддержке населения. Однако это все делает государства карлики зависимыми 

от ассоциированных с ними государств. 

Мальта находится на стыке Европы и Африки, но при этом является самобытным 

островным государством, жители которого ищут нефть (хотя Мальта лишена полезных 

ископаемых), радуют туристов и снимают собственное кино. Кстати Мальта была даже 

лишена собственной земли, ее возили из Сицилии. 

Андорра. Это парламентское княжество. Знаменита своими лыжными курортами 

(туризм дает 80% от ВВП) и беспошлинной торговлей.  

Карликовые государства Европы обусловлены историческими границами и 

договорами.  

У государств карликов есть общие проблемы, а есть и специфические. К общим 

проблема стоит отнести следующие: 

1. Проблемы, связанные с микроразмером.  Постоянные издержки государства не 

могут быть распределены между большим количеством человек и, в конечном 

счете, достичь экономии от эффекта масштаба. Также малый размер сказывается 

на ряде макроэкономических параметров: 

a) Узкая производственная направленность. Как правило, все государства 

карлики специализируются на производстве одного-двух товаров, услуг и 

не могут составить конкуренцию на мировом рынке крупным странам; 
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b) Большая доля государства. Роль государства в экономике стран карликов 

существенно больше, чем в других странах. Высокий уровень 

государственных расходов часто становиться причиной большой 

государственной задолженности; 

c) Фиксированный валютный курс. Страны карлики привязывают курс своей 

валюты к другим валютам. С одной стороны, привязка курса помогает 

избегать волатильности, с другой стороны, обязывает страну иметь 

большие финансовые резервы для поддержания стабильности валюты, а 

их возможности в этом ограничены; 

2. Проблемы, связанные с замедленным ростом. Малые государства, по объективным 

причинам, растут существенно медленней остальных. 

Карликовые государства могли бы нейтрализовать проблемы и использовать свои 

преимущества, а именно: 

1. Искать новые источники дохода, например, ввести НДС; 

2. Диверсифицировать экспорт и торговых партнеров; 

3. Накапливать существенные финансовые резервы на случай возможных катастроф; 

4. Создавать крупные рынки, путем объединения национальных рынков; 

5. Привлекать международные организации и сообщества для решения проблем; 

6. Привлекать прямые иностранные инвестиции. 

Большой размер страны дает ей большие преимущества, например, политическое 

влияние в мире. Карликовые страны могут получить лишь рядовое членство в ООН и не 

имеют шансов войти в Совет Безопасности ООН.   
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА ВНЕШНИЙ РЫНОК 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ СИБИРИ 
 

Быстрые изменения в технологиях, экономическая неопределенность и высокий 

уровень конкуренции создают условия для того, чтобы организации постоянно 

анализировали свое текущее положение и на основе этого анализа разрабатывали и внедряли 

в жизнь различные стратегии, имеющие своей целью обеспечение успешной деятельности 

предприятий на рынке. 

Несмотря на все трудности, связанные с выходом на внешние рынки, разработка 

международной стратегии вывода продукции на внешние рынки является необходимым 

условием успеха современных предприятий в условиях жесткой международной 

конкуренции. 

При выборе стратегии выхода на внешний рынок предприятие имеет четыре 

альтернативы. Оно может выбрать любую из них или их комбинацию, для того чтобы 

достичь своих целей и приспособиться к действующим на рынке условиям. 
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Основные стратегии выхода на внешний рынок:  1) экспорт; 2) франчайзинг; 3) 

совместная предпринимательская деятельность; 4) прямое инвестирование. 

Основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития 

Алтайского края в 2010 - 2025 годах будут являться развитие агропромышленного, 

туристско-рекреационного и научно-инновационного комплексов, а также транспортной 

инфраструктуры. Стратегия социально-экономического развития и выхода на внешний 

рынок Сибири до 2025 года (далее  -  Стратегия) определяет основные направления, 

механизмы и инструменты достижения стратегических целей развития Сибири на период до 

2025 года. В Стратегии понятие «Сибирь» включает в себя территории 12 субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, - Республики 

Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва и Республики Хакасия, Алтайского, 

Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и 

Томской областей. 

Географическая структура внешней торговли регионов Сибири претерпела 

существенные изменения, связанные в первую очередь с частичной переориентацией 

экспорта и импорта со стран Западной Европы в пользу быстро растущих экономик стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля Западной Европы в экспорте значительно 

сокращается, в то время как доля стран - участников Содружества Независимых Государств, 

стран Азии, Океании, Центральной и Восточной Европы возрастает. Доли остальных 

мировых регионов в импорте остаются практически неизменными. 

Ключевыми направлениями политики совершенствования структуры 

внешнеэкономической специализации регионов Сибири и преодоления сырьевой ориентации 

экспорта на период реализации Стратегии являются следующие: 

1) во-первых, использование мер промышленной политики для повышения степени 

переработки сырья и перехода к производству товаров с высокой долей добавленной 

стоимости. Наиболее перспективными направлениями диверсификации экспорта являются 

производство пластических масс и изделий из пластика, целлюлозно-бумажная продукция и 

фанера, мебель, изделия из черных металлов (включая трубы и сложные металлические 

структуры - мостоконструкции, шлюзовое оборудование), продукция основной химии; 

2) во-вторых, содействие внедрению высокотехнологических методов добычи и 

транспортировки природных ресурсов. Соответствующим проектам ввиду их высокой 

капиталоемкости и длительных сроков окупаемости оказывается необходимая поддержка, 

направленная в первую очередь на обеспечение доступа к кредитным ресурсам и 

стабильности условий налогообложения на протяжении всего срока реализации проектов; 

3) в-третьих, создание инфраструктуры экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона, быстрый экономический рост которых делает их важным источником спроса на 

производимую в Сибири продукцию, что при благоприятных условиях может внести 

значительный вклад в повышение темпов экономического роста. Также обеспечена 

диверсификация транспортных направлений экспорта, чтобы избежать зависимости 

экспортных поставок от какого-либо одного направления. 

В рамках обеспечения лидерства России в интеграционных процессах на евразийском 

пространстве для регионов Сибири стратегически важно своевременное участие в 

становлении экономического взаимодействия в Центральной Азии - макрорегионе, 

объединяющем страны Средней Азии, Казахстан, Западную Монголию и Западный Китай. 

Требуется не только усилить региональное участие в работе Шанхайской организации 

сотрудничества, но и выстраивать свою систему отношений с каждой страной. 

К 2014 году видны положительные результаты Стратегии развития социально-

экономического развития и выхода на внешний рынок Алтайского края 2010-2015 года: 

стоимость внешнеторгового оборота Алтайского края со странами АТЭС составила 67,4 млн. 

долларов США - на 11,5% больше, чем в 1 квартале 2013 года. При этом на долю стран 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества приходится  37% объема внешней 
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торговли региона. Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 15 стран 

АТЭС: экспорт товаров производился в 12 стран, импорт - из 11 стран. 

Увеличение произошло за счет роста экспорта на 35% (на 13 тыс. тонн). Он составил 

почти 50 тыс. тонн. При этом снизился импорт на 8,7% (на 1,2 тыс. тонн) – до 12,5 тыс. тонн. 

Объем импорта товаров из стран АТЭС увеличился на 5,6% (на 2,2 млн. долларов) и 

составил 40,9 млн. долларов. Экспорт в страны АТЭС увеличился на 22% по стоимости (на 

4,8 млн. долларов) и составил 26,4 млн. долларов (23,3% объема продекларированного 

экспорта).  

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте в Алтайской таможне (по 

стоимостному показателю) в 1 квартале 2014 года стали США и Китай. 

В импортных операциях Алтайской таможни со значительным отрывом среди стран 

АТЭС лидирует Китай - стоимость импортируемых товаров отсюда составила 39,4 млн. 

долларов. 

Основные товары, ввезенные из Китая: обувь, гетры и аналогичные изделия – 11,3 

млн. долларов, котлы, оборудование и механические приспособления – 10,2 млн. долларов, 

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного подвижного состава и трамваев 

(их части) - 2,3 млн. долларов и пластмассы и изделия из них – 1,9 млн. долларов. 

При этом из Китая, по сравнению с 1 кварталом 2013 года, стали меньше 

импортировать мебель и постельные принадлежности, электрические машины и 

оборудование (их части), звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру. При 

этом вырос импорт транспорта (кроме железнодорожного подвижного состава и трамваев и 

их частей) и органических химических соединений. Сам Алтайский край стал больше везти в 

Китай древесины и изделий из нее, руды (в т.ч. шлака и золы), но снизил вывоз продуктов 

животного происхождения. Стоимость товаров, отправленных на экспорт в Китай, – 9,9 млн. 

долларов. Основные экспортируемые товары: свинцовый концентрат – 4,7 млн. долларов, 

лесоматериалы – 4,3 млн. долларов. 

Стоимость экспорта в Соединенные Штаты составила 14,6 млн. долларов - это в 

основном патроны: охотничьи, пистолетные, спортивные (11,5 млн. долларов) и сульфат 

натрия природный (2,5 млн. долларов). Т.е. объемы вывоза в США в первом квартале 2014 

года остались на уровне аналогичного периода 2013 года. 

Таким образом, условием успешной реализации стратегии выхода на внешний рынок 

предприятиями Сибири  является комплексное, системное и синхронное взаимодействие 

государства, бизнеса и общества на принципах государственно-частного партнерства в 

реализации ключевых инвестиционных проектов.  
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ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ, КАК ВАЖНОГО КОМПОНЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современных условиях ключевым ресурсом конкурентоспособности национальной 

экономики, а также выхода на международные рынки становится качество. 

Современный этап развития экономики характеризуется расширением 

внешнеэкономической деятельности, активным продвижением белорусской продукции и 
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услуг на международные рынки, экономным и бережливым использованием ресурсов. Это 

определяет необходимость совершенствования технического нормирования и 

стандартизации, оценки соответствия и обеспечения единства измерений.  

Поскольку международный, региональный или национальный стандарт – это 

документ, определяющий передовую практику в определенной сфере деятельности и 

принимаемый только в результате достижения согласия всех заинтересованных сторон, 

включая изготовителей и потребителей, его применение является подтверждением высокого 

уровня выпускаемой продукции. Извлечь пользу от применения стандарта могут как 

крупные промышленные объединения, так и малые предприятия. 

И, что важно, отечественные организации сегодня имеют возможность не только 

работать по стандартам, но и обсуждать их требования, отстаивать собственные позиции, 

участвуя в работе технических комитетов по стандартизации на национальном и 

международном уровнях. Таких комитетов в республике насчитывается свыше 30, и сфера 

их деятельности охватывает все приоритетные отрасли национальной экономики.  

Можно отметить, что деятельность белорусских специалистов в области 

стандартизации получает признание и достойную оценку на международном уровне. Наряду 

с такими странами, как Канада, США, Украина, Беларусь возглавляет одну из рабочих групп 

технического комитета Международной организации по стандартизации ИСО № 218 

«Древесина».  

Основной подход, который используется в отечественной практике при 

формировании систем стандартов на конкретные объекты, – применение международных 

стандартов. Это обеспечивает высокий уровень отечественной стандартизации и 

сертификации, соответствующий требованиям экономики страны.  

В условиях жесткой международной конкуренции промышленности и бизнесу остро 

необходимо своевременное появление прогрессивных стандартов, отвечающих 

потребностям глобального рынка. Госстандартом на национальном и межгосударственном 

уровнях реализовывается целенаправленная политика применения международных и 

европейских стандартов. Уровень гармонизации ежегодно принимаемых в республике 

государственных стандартов с международными и европейскими составляет 70%. Наиболее 

высок этот показатель в области машиностроения (79%), электротехники и 

радиоэлектроники (72%), химии и нефтехимии (67%). К примеру, за последние два года в 

машиностроительной отрасли разработано 47 государственных стандартов на основе 

международных и европейских, которые устанавливают требования к колесным 

транспортным средствам, тракторным прицепам и полуприцепам, землеройным и 

сельскохозяйственным машинам, оборудованию для зимнего содержания дорог, принципам 

оценки риска и гигиенические требования к конструкции машин. Они направлены на 

повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой техники, обеспечение ее 

сервисного обслуживания и наращивание экспортных поставок. В реализации экспортной 

стратегии страны существенно усиливается значимость продовольственного сегмента. 

В Республике Беларусь созданы соответствующая нормативная база и 

инфраструктура для проведения всего комплекса работ по испытаниям и подтверждению 

соответствия. Постоянно совершенствуется «Перечень продукции, услуг, персонала и иных 

объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в 

Республике Беларусь». Изменения и дополнения вносятся с учетом степени потенциальной 

опасности, которую продукция или услуги могут представлять для потребителя.  

Контроль качества производимых в республике сырья и продукции, защиту 

отечественного рынка от некачественных и фальсифицированных товаров обеспечивают 

более 2680 испытательных лабораторий, которые владеют современными методами 

испытаний, оборудованием и приборами, соответствуют международному стандарту 

ИСО/МЭК 17025, что важно при признании протоколов испытаний.  

2014-й год потребовал от системы Госстандарта пересмотра подходов в работе, с 

целью повышения эффективности проводимой технической политики в соответствии с 
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вызовами времени. Обусловлено это необходимостью оперативного решения целого ряда 

государственных задач, в первую очередь связанных с углублением региональной 

экономической интеграции и обеспечением конкурентоспособности отечественной 

продукции и услуг в новых условиях. 

В качестве направлений будущего развития и совершенствования системы 

стандартизации SAC (Администрация стандартизации КНР) совместно с Национальной 

комиссией по реформам и развитию (NDRC), Министерством по науке и технологиям 

(MOST), Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT), а также 

другими министерствами разработали и опубликовали План развития стандартизации для 

стратегических и новых отраслей. Документ устанавливает основные принципы: «системное 

планирование и сотрудничество», «ориентация на рынок и инновации», «технические 

усовершенствования в основных направлениях и общее улучшение», «международное 

видение», а также «открытость и всеобъемлемость». В нем также определены цели развития. 

К 2015 г. находятся в разработке более 600 национальных и промышленных стандартов, с 

целью создания системы стандартизации для развития стратегических отраслей, 

формирования механизма сотрудничества по стандартизации. При этом предлагается 

увеличить участие предприятий, усилить возможность разработки технических стандартов и 

повысить уровень международной конкурентоспособности национальных стандартов. 

Кроме этого, в Плане подчеркивается основная миссия, описывается дорожная карта 

на 2015-2020 гг. по стандартизации для семи стратегических отраслей промышленности, а 

также структура системы стандартизации и основные направления и задачи развития. План 

также определяет направления политики и меры по координации стандартизации, рабочие 

механизмы, международное участие, технические инновации, расширение инвестиций и 

поддержку талантов, конкретные меры по внедрению стратегии, направленной на инновации 

и создание благоприятных условий в отношении стандартизации для дальнейшего развития 

стратегически новых областей. Для его выполнения SAC готовит к выпуску ежегодное 

собрание стандартов и их проектов с целью содействия созданию системы стандартов для 

развития таких отраслей. 

Наращивание экспортного потенциала страны является еще одним из важнейших 

приоритетов социально-экономического развития Беларуси. Для улучшения 

информационного обеспечения экспорта Госстандартом реализуется ряд мер, направленных 

на своевременное информирование предприятий и организаций Республики Беларусь о 

документах в области технического нормирования, стандартизации, оценки соответствия, 

действующих в отношении экспорториентированной продукции в странах - импортерах. 

Развитие стандартизации в условиях реформирования экономики республики должно 

быть адекватно происходящим переменам и соответствовать международно признанным 

правилам. 

Для активизации работ по разработке стандартов, направленных на реализацию 

технических регламентов Таможенного союза, повышение качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции и развитие ее экспорта, предстоит 

провести детальный анализ имеющегося фонда государственных и межгосударственных 

стандартов, предпринять меры по ускоренному их обновлению, а также сокращению сроков 

разработки новых стандартов, применению лучших достижений международной и 

европейской стандартизации.  
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ 

 

Сучасний етап економічної глобалізації характеризується значними кількісними і, 

особливо, якісним, трансформаційними процесами, що відбуваються у світовому бізнес-

середовищі та призвели до формування глобальної моделі економічного розвитку.  

Фундаментальні трансформаційні перетворення глобальної економічної системи все 

частіше і все в більшому ступені охоплюють процеси концентрації капіталу та виробництва. 

Головна причина цього полягає, на нашу думку, у зміні профілю глобального бізнес-

середовища в кінці XX – початку XXI століття, що призвело до формування сприятливих 

умов для транснаціоналізації капіталу. Ці зміни, з одного боку, посилюють тиск на 

організацію та управління фінансами ТНК, а з іншого – створюють сприятливі можливості 

для менеджменту ТНК, у тому числі і в сфері управління фінансами. 

Підвищення ефективності фінансового управління стає основним фактором зростання 

компанії в умовах глобалізації. Глобальне бізнес-середовище сьогодні формує умови, в яких 

у ТНК є багато можливостей для нарощування ефективності своєї діяльності. Пов'язано це, 

насамперед, з формуванням глобальних фінансових ринків, науково-технічним прогресом, 

уніфікацією умов та інструментів здійснення бізнес операцій, появою безлічі міжнародних 

фінансових і банківських інститутів, лібералізацією торгівлі тощо. За таких умов необхідні 

ресурси і послуги стають доступними практично в будь-якій точці світу, а у ТНК з'являються 

додаткові можливості для підвищення своєї конкурентоспроможності. 

Так, сучасні ТНК, маючи безперервно розвиваючеся глобальне виробництво, 

колосальні активи і матеріально-сировинні ресурси, висококваліфіковану робочу силу, 

інноваційні технології і найновішу наукоємну матеріально-технічну базу та використовуючи 

ефективні інформаційно-організаційні, управлінські технології, які дозволяють не тільки 

ефективно вирішувати суто фінансові завдання, але й виступати в ролі каталізатора змін 

економічних відносин, параметрів та інститутів, фактично монополізують – формують 

глобальний фінансовий капітал, за допомогою якого вони можуть здійснювати цілком 

цілісний контроль над глобальними економічними процесами.  

Серед науковців (Д. Лук‘яненко, А. Поручник, Я. Столярчук, Л. Руденко-Сударєва) 

все частіше обговорюється питання глобальної монополізації капіталу та її наслідків. Так, ми 

погоджуємося, що сучасний зміст міжнародної монополізації капіталу та виробництва 

визначається господством декількох десятків дуже великих ТНК, що дає підґрунтя говорити 

про становлення нового типу ТНК – глобальних корпорацій, діяльність яких охоплює весь 

світ і носить мондіальний характер. 

Про глобальний характер сучасних процесів монополізації капіталу свідчать наступні 

тенденції:  

- перехід до потужних міжнародних монополій до реалізації стратегій глобальної 

експансії, що передбачає поглиблення та ускладнення взаємовідносин між ними і 

планомірне розширення масштабів їх діяльності;  

- техноглобалізм, який обумовлює посилення інноваційної компоненти в 

корпоративних стратегіях ТНК і монополізацію ними високотехнологічних 

галузей глобального виробництва; диверсифікація форм і методів конкурентної 

боротьби на глобальному ринку, за яких утримання високих конкурентних позицій 

ТНК можливе лише на основі максимальної мобілізації внутрішнього потенціалу 

розвитку та використання його екзогенних факторів;  
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- концентрація у ТНК висококваліфікованої та високопрофесійної робочої сили, 

наукових кадрів та їх інтеграціє в єдину виробничу технологічну систему;  

- формування у світовому господарстві нових центрів накопичення 

транснаціональних капіталів;  

- використання криптовалют у міжнародних розрахунках;  

- формування нових транснаціональних фінансових груп, які виникли на базі 

транснаціонального фінансового капіталу і є інституціональною формою 

зрощування транснаціональних фінансово-кредитних монополій з 

транснаціональними монополіями інших сфер та галузей економіки. 

Отже, процеси інтенсивної концентрації транснаціонального капіталу на фазі 

глобального розвитку системи світового господарства призвели до створення потужних 

транснаціонально-монополістичних фінансових об‘єднань, які займають особливе місце 

серед глобальних форм монополізації капіталу. 

 

УДК 332.12 

Шуба М. В. 

к.э.н., старший преподаватель 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков 

 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ И СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

В последнее время органами государственного управления уделяется большое 

внимание формированию концепции и стратегии регионального развития. Любая 

региональная политика в идеале базируется на определенной концепции и  имеет свою 

стратегию. 

В классическом понимании концепция развития – это система взглядов, единый 

определяющий замысел реализуемого проекта, программы, плана и прочих действий.  

Концепция регионального развития может рассматриваться как система 

представлений, определяющих единый, общий замысел развития на уровне региона, 

учитывающий стратегические цели и приоритеты политики региона, важнейшие 

направления и средства реализации указанных целей. Концепция отражает позицию региона 

относительно стратегии его деятельности на долгосрочную перспективу и включает 

конкретные тактические приемы, способствующие ее реализации. Цель создания концепции 

развития – формирование управленческих механизмов, которые могли бы гибко реагировать 

и подстраиваться под возможные изменения ситуации в окружающей среде. 

В обобщенном виде применительно к региональному развитию в концепции 

определяются: масштабы, темпы, пропорции и основные направления социально-

экономического развития региона, его отдельных структурно-функциональных подсистем, а 

также дается общее обоснование системы мер, направленных на повышение эффективности 

регионального управления и жизненного уровня населения. В структурно-логическом 

отношении она включает 4 блока (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурно-логическая схема концепции регионального развития [1, с. 126] 

 

Долгосрочный план развития любой территориальной социально-экономической 

системы оформляется в виде концепции развития, содержащей стратегии, т.е. совокупность 

принципиальных направлений долгосрочного развития [2, с. 85]. 
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Стратегия – искусство, общий план осуществления какого-либо действия или 

процесса для достижения определѐнной цели. Относительно региональной политики 

стратегия выступает в качестве способа и средства еѐ проведения, формы управления 

хозяйственной деятельностью и территориальной организацией общества, направленных на 

реализацию целевых установок регионального и общегосударственного значения. 

Стратегия развития любого региона как территориальной социально-экономической 

системы, исходя из положений теории конкуренции, изложенных М. Портером, представляет 

собой пирамиду из трех базовых элементов [1, с. 136]:  

 конкурентоспособные экономические субъекты (технологические корпорации 

и объединения); 

 привлекательный бизнес-климат;  

 эффективная администрация (рис. 2). 

Эти элементы обеспечивают конкурентоспособность региона и рост благосостояния 

его населения. Вся пирамида базируется на региональном капитале – ресурсах. 

 
Рис. 2. Базовые составляющие конкурентоспособности (по М. Портеру) 

Разумеется, приведенный выше набор средств в осуществлении региональной 

экономической политики не исключает применения каких-либо частных случаев и форм 

регулирования или комбинированного использования нескольких средств одновременно.  

Эффективность реализации стратегии регионального развития предполагает наличия 

адекватной ей тактики – средств и приемов общественной, политической и хозяйственной 

деятельности для достижения стратегической цели [1, с. 136]. 

Таким образом, региональное развитие в идеале должно базироваться на научно 

обоснованных концепции и стратегии.  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ 

З розвитком економічного устрою, конкуренція з міжнародними компаніями, що 

розвиваються, буде поступово зростати, і вони витіснятимуть традиційних лідерів за рахунок 

інноваційних підходів [1]. І в цьому переліку нових підходів і концепцій варто виділити 

стратегію яка отримала міжнародне визнання та зацікавила професійну спільноту 

Эффективнаѐ администрациѐ 

Привлекательный бизнес-климат  

Конкурентоспособные субъекты экономической деѐтельности 
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маркетологів, яким вдалося відчути природу сучасних трендів у глобальному 

маркетинговому середовищі, і які започатковують певною мірою ревізію класичної 

маркетингової парадигми. Зокрема слід відзначити стратегію "фіолетової корови". 

«Фіолетова корова» цей термін вперше ввів в обіг автор однойменної книги 

маркетолог Сет Годін. Він приймає за «фіолетову корову» видатний товар, або підхід до 

ведення бізнесу, а взагалі, все те що може виділити Вас на фоні одноманітної маси 

конкурентів. В умовах масштабної товарної пропозиції виправдовують себе не лише 

інновації у виробництві, які забезпечують удосконалення продуктів та послуг, не меншого 

значення набувають інновації в просуванні та збуті, і саме на таких акцентах зауважує Сет 

Годін своєю концепцією [2]. В світовій практиці налічують чимало прикладів використання 

даної концепції. 

Компанія Nintendo є однією з найстаріших компаній, що займаються відеоіграми. 

Однак останнім часом під гнітом атак таких гігантів як Sony (Play Station) і Microsotf (XBox) 

компанія втрачала рік за роком частку на ринку консолей. До приходу Wii. Wii – є, по-

справжньому, унікальною приставкою. Вона змінює всі стереотипи щодо відеоігор. 

Зазвичай, відеоігри асоціюються у людей з сидінням на дивані і розміреними клацаннями по 

джойстику, що, в кінцевому рахунку, призводить до повноти і хвороб кистей рук. Другою 

проблемою сучасних відеоігор є їх складність. Більшість ігор для PlayStation і Xbox є 

«хардкорними». Це означає, що просто для того, щоб розібратися в грі, вам доведеться 

затратити дуже багато часу. 

Wii змінила всі стереотипи про приставки. Сам процес гри в Wii серйозно 

відрізняється від того, що пропонують конкуренти. По-перше, цей процес не є статичним. 

Вам не доведеться просто сидіти і натискати на кнопки. Джойстик в Wii являє собою 

абсолютно новий вид маніпулятора, який вміє визначати своє місцезнаходження та 

визначати ступінь переміщення в просторі. За рахунок цього ви самі стаєте гравцем. 

Суть полягає в тому, що поруч з телевізором буде знаходитися спеціальна сенсорна 

панель, яка і взаємодіє з контролером. За рахунок цього ви можете підключати до Wii різні 

пристосування, такі як рукавички, пістолети і так далі, стаючи повноправним учасником гри. 

Все залежить виключно від вашої швидкості рухів. Вже зараз багато медиків запевняють, що 

завдяки Wii можна з легкістю скинути зайві кілограми. Wii, що з'явилася на світ під час 

виходу PlayStation3, за темпами продажу розбила Sony в пух і прах. У США навіть було 

проблемою купити приставку з-за божевільного попиту на неї. 

YouTube був першим сайтом, серед теперішньої безлічі Web 2.0 ресурсів потокового 

відео. Його унікальність полягала в тому, що у вас була повна свобода. Ніякого обмеження 

на кількість завантажуваних файлів. Також ви могли абсолютно безкоштовно розміщувати 

відео на своєму сайті, правда, при цьому було видно, що воно відтворюється з YouTube, що 

давало проекту додаткову рекламу. Ніхто з конкурентів не міг підступитися так  близько до 

успіхуYouTube, навіть Google, яка запустила свій відео-сервіс під назвою Google Video. 

Підсумок всім відомий – Google купила YouTube за 1.6 мільярди доларів. 

Успіх YouTube став можливий завдяки таким факторам, як свобода поширення 

інформації, простота, унікальність (YouTube був першим) і безоплатність для кінцевого 

користувача. Багато аналітиків пророкували швидкий розквіт відео в інтернет-рекламі. Це 

відбулось, і YouTube став найбільшою рекламним майданчиком [3]. 

В наш час ця стратегія вже не є новинкою для розвинутих фірм закордону  [4]. Зовсім 

необов'язково витрачати величезні кошти на просування продукту на ринок. Набагато 

ефективніше зробити цей продукт і його просування «фіолетовим» (і результат набагато 

успішніший і менш витратний). 

Враховуючи перехідний характер сучасного маркетингу на тлі динамічних змін у 

середовищі нашої країни, можна зробити висновок про перманентний характер інноваційних 

зрушень у теорії та практиці міжнародного маркетингу, на який ми повинні звертати увагу і 

використовувати в повній мірі ід час розвитку стратегій підприємства та плануванні нового 

товару. 
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НАПРЯМКИ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ 

 

Енергетика є найбільшою галуззю сучасного світового господарства. Річний обіг в 

енергетиці, за оцінкою зарубіжних експертів, становить від 1,7 до 3,0 трлн. дол. США. Разом 

з тим енергетика – одна з базових, життєзабезпечуючих галузей національного господарства, 

рівень розвитку якої багато в чому визначає економічну міць країни та її геополітичну роль в 

світовому співтоваристві. [1] 

Раціональне використання енергетичних ресурсів, що відносяться в переважній 

частині до поновлюваних, є засобом підвищення ефективності економіки та рівня життя 

населення, а також зниження негативного впливу поширюваної господарської діяльності 

людини на навколишнє середовище. 

Лібералізація ринку повинна відбуватися найменш болісно, не ущемляючи інтересів 

власників. При цьому можуть створюватися як окремі генеруючі компанії, так і зберігатися 

вертикально-інтегровані, але їх частка продажів на ринку повинна бути обмежена. Заходи з 

нагляду за ринком мають важливе значення для всього енергетичного ринку. 

Форми нагляду за функціонуванням ринку повинні забезпечити недискримінаційний 

доступ на ринок, обмеження влади окремих учасників на ринку, повноту наданої учасникам і 

зовнішнім користувачам інформації. Організації або підприємства, які використовують 

ринкову силу через встановлення дискримінаційних правил, можуть підлягати регулюванню 

і юридичним санкціям. [2] 

Зазвичай вони накладають обмеження на обсяги ринку, контрольовані окремими 

компаніями. Так наприклад, організація країн-експортерів нафти - міжнародна міжурядова 

організація, створена нафтовидобувними країнами в цілях стабілізації цін на нафту. 

Інший яскравий приклад, Міжнародне енергетичне агентство - автономний 

міжнародний орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

Міжнародне Агентство з Атомної Енергетики – міжнародна організація для розвитку 

співробітництва в області мирного використання атомної енергії. 

Також існує організація країн експортерів нафти - міжнародна міжурядова 

організація, створена нафтовидобувними країнами з метою стабілізації цін на нафту. До 

складу ОПЕК входять 12 країн: Іран, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Венесуела, Катар, 

Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Алжир, Нігерія, Еквадор і Ангола. Штаб-квартира 

розташована у Відні. В результаті зусиль країн ОПЕК рівень цін на нафту було суттєво 

підвищено, введена нова система орендних платежів, переглянуті на користь країн, що 

розвиваються умови угод про експлуатацію їх природних ресурсів західними компаніями. 

http://www.biztimes.ru/index.php?artid=2
http://www.intellectinvest.ru/
http://www.fiolet-korova.ru/
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ОПЕК у сучасних умовах має суттєвий вплив на регулювання світового ринку нафти шляхом 

встановлення цін на неї. 

Арабські країни-члени ОАПЕК (Організація арабських країн-експортерів нафти) 

досягли певних успіхів у справі створення на колективній основі мережі компаній в галузі 

розвідки, видобутку, переробки, транспортування нафти і нафтопродуктів, фінансування 

різних проектів в сировинному секторі господарства країн-учасниць. Масштаби впливу 

товарних асоціацій, що функціонують на ринках металів, на міжнародну торгівлю цими 

товарами до теперішнього часу були досить обмеженими. 

З наведеного списку організацій, можна зробити висновок, що потреба в регулювання 

світового енергетичного ринку є однією з пріоритетних задач в світі. У той час як основними 

споживачами нафти є високорозвинені країни і піднімаються нові гіганти, основна частка 

світових запасів вуглеводнів сконцентрована в порівняно невеликій групі країн, що 

розвиваються і країн з перехідною економікою. 

Світова енергетика зараз переживає безпрецедентні зміни. Найбільшим споживачем 

енергії в світі стає Китай. Стрімке збільшення споживання енергії в країнах, що 

розвиваються послужить ключовим каталізатором подальшого зростання світового 

енергетичного ринку. Величезний попит на електроенергію спостерігатиметься в Африці та 

Індії. [3] 

Для ефективної реструктуризації необхідні як розумні організаційні перетворення, так 

і правильні форми ціноутворення. Найбільш ефективні ринкові інструменти, націлені на 

розвиток системи. У той же час не можна виключити можливість введення обмежень по 

вартості послуг, що забезпечують надійність роботи системи. 

Таким чином світовий енергетичний ринок потребує чіткої та ефективної 

інвестиційної політики, в якій держава і залучені ним фінансові ресурси повинні зіграти 

важливу роль не тільки в нарощуванні потенціалу нафтогазового комплексу, а й у 

відновленні контролю над найбільшими нафтогазовими компаніями країни. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Эффективное функционирование и развитие предприятий индустрии гостеприимства 

в условиях рыночных отношений определяется стратегической позицией и позволяет 

предприятию выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе. В связи с 

ростом деловой активности на рынке гостиничного хозяйства инновационное управление 

становится одним из важнейших факторов, определяющих успех деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства в рыночной среде, его финансовую стабильность и 

конкурентоспособность. Поэтому, в условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся 

рыночной ситуации предприятия должны не только концентрировать внимание на 

внутреннем положении дел компании, но и формировать инновационную стратегию, которая 

учитывает современные направления развития науки и техники и позволяет мобильно 

реагировать на изменения внешней среды. 

Перспективы развития инновационной деятельности предприятий детально 

охарактеризованы в известных научных трудах Г. Гольдштейна,        Ф. Удалова и других 

ученых [1, с. 26; 2, с. 18]. Исследования в отношении субъектов рынка туристических услуг, 

индустрии гостеприимства представлены такими учеными, как: Л. Бортник, И. Зорин, О. 

Любицева [3, c. 105; 4, с. 4; 5, с. 11]. Большинство ученых подчеркивают, что инновационная 

деятельность направлена на практическое использование научного, научно-технического 

результата и интеллектуального потенциала с целью получения нового продукта или 

улучшения продукции, выпускаемой предприятием, способа его производства и 

удовлетворения потребностей общества в конкурентоспособности способных товарах и 

услугах, совершенствование социального обслуживания и т. д. [1–6]. 

Однако каждая сфера деятельности имеет свои специфические свойства, которые 

влияют на возможность развития инновационной деятельности предприятий отрасли. В 

индустрии гостеприимства, к которой относятся гостиницы, аналогичные средства 

размещения и другие предприятия, принимающие туристов, которые предоставляют услуги 

по питанию, прочие дополнительные услуги (спорт, культурные мероприятия и т. д.), 

предлагается инновации рассматривать по таким группам: а) продуктовые (создание и 

совершенствование новых продуктов (услуг), расширение ассортимента основных и 

дополнительных услуг); организационно-технологические (внедрение новых 

организационных инноваций (кооперация, франчайзинг, новые формы управления и 

сотрудничества), применение новых информационных технологий во всех операционных 

системах (начиная с бронирования и заканчивая размещением клиента, а также 

дополнительные информационные услуги), маркетинговые решения); в) технические  

инновации (воплощение современных технических решений, использование нового 

оборудования, транспорта и т п.), которые способствуют получению субъектами индустрии 

гостеприимства как экономического, так и социального эффекта, укрепляют имидж 

организаций. 

Учитывая различие в культурном развитии, национальных традициях, особенностях 

природно-климатических зон и другие факторы,  в России, как и в других странах, следует 
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выделить приоритетные направления сотрудничества между регионами, и странами в рамках 

туристических сегментов:  

- координация действий членов туристических сегментов (по различным видам 

туризма, потребителям, регионам и др. признакам) в областях экономики, науки, экологии, 

культуры и образования;  

- разработка проектов трансграничного сотрудничества, создание новых 

транспортных коридоров, 

- согласование экологической политики относительно основных природных ресурсов,  

- согласование вопросов в сфере трудовой миграции между регионами, 

-  реализация совместных инновационно-инвестиционных проектов и т. п. 

Важно отметить, что удельный вес поступлений от деятельности предприятий сферы 

гостеприимства в 2011 в России составил до 5,9% (в т. ч. 2,5% от туризма, ежегодный рост 

доли ВВП от туризма составляет в среднем 5,1%) [7]. Учитывая, что потоки туристической 

деятельности России постепенно растут (в 2011 году  принято около 25 млн. человек, в 2012 

году – 28,2 млн. человек), правительство России разработало государственную программу 

«Развитие культуры и туризма 2013-2020 годы». Целью программы является: повышение 

качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма, создание 

благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма. Cогласно 

программе прогнозируется рост количества иностранных туристов в 2020 году до 38,67 млн. 

человек, а также номерного фонда – на 4000 тыс. объектов, численность занятых в 

индустрии гостеприимства возрастет более до 5,2 млн. рабочих мест (794 тис. рабочих мест 

непосредственно в туризме) [8]. 

На современном этапе глобальными тенденциями инновационного развития 

гостиничного хозяйства являются: развитие специализированных гостиничных 

международных цепей, автоматизация предприятий, создание малых отелей и др. Однако 

одной из задач остается совершенствование уровня обслуживания гостей и комплекса услуг, 

предоставляемых различными компаниями в данной сфере. Во многих регионах стоит 

задача, например, установления соответствия определенным категориям предприятий 

гостиничного хозяйства. 

Таким образом, для инновационного развития отечественных предприятий индустрии 

гостеприимства считаем необходимым формирование инновационных стратегий с учетом 

глобальных инновационных изменений, особенностей туристического сегмента и систем 

управления конкретных предприятий (структура, технологии, ресурсы, персонал, маркетинг, 

финансы и др.)  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ ЗА 

УРАХУВАННЯ СЕЗОННОСТІ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ПОСЛУГ 

 

Туристично-рекреаційний потенціал – вагома складова розвитку конкретного регіону. 

Наявність значних туристично-рекреаційних ресурсів за ефективного їх використання 

дозволяє отримувати значні надходження як до державного, так і місцевих бюджетів. 

Полтавщина це край туризму у всіх його проявах. Вона має давні і гарні туристські традиції, 

знаних і кваліфікованих туристських лідерів, а головне – чудові історико-етнографічні та 

економіко-географічні передумови, перспективи розвитку цієї специфічної галузі економіки, 

як невід‘ємної складової частини життєдіяльності кожної нормальної людини. Для людини 

пізнання світу, передусім свого рідного краю, своєї малої Вітчизни, є життєвою потребою 

виховання у собі патріотизму, без чого людина у цьому житті не може і не здатна повноцінно 

відбутися. Туристична діяльність – перспективна сфера підприємництва, яка стає одним із 

найефективніших засобів виходу країни на більш високий рівень економічного розвитку. 

Особливе місце серед чинників впливу на розвиток туризму займає фактор сезонності. 

Обсяг туристичної діяльності має суттєві коливання в залежності від сезону та погодних 

умов. Визначення ефективності туристичної діяльності компаній з надання послуг полягає в 

оцінці економічних результатів. Підсумковими результатами виступають: обсяг 

виготовлених туристичних послуг, величина прибутку, рентабельність діяльності компанії. 

Для об‘єктивної оцінки їхньої ефективності враховують ступінь витрат, за яких одержані 

конкретні результати, обґрунтованість формування ціни та використання ресурсів компанії. 

Зміна кон‘юнктури на споживчому ринку туристичних послуг за рахунок сезонності 

продуктів справляє вплив на вироблення стратегії компаній. В умовах невизначеності ринку 

споживання туристичних послуг обрати оптимальну стратегію надзвичайно складно. Разом з 

тим, з використанням математичних методів стосовно відповідної спрямованості 

стратегічної поведінки туристичної компанії можна наблизитися до отримання 

максимального прибутку для умов реальної діяльності. Стратегія поведінки на ринку 

туристичних послуг за умов невизначеності зменшує вплив фактора випадковості, що 

дозволяє із значною імовірністю прогнозувати отримання прибутку компанією.  

Споживчий попит і обсяг продаж туристичних продуктів залежить від сезону. Так, пік 

попиту на туристичну послугу «прогулянка по Дніпру» припадає на весняно-літній період, 

на гірськолижну «Зимові Карпати» – осінньо-зимовий період. В матричних іграх 

припускається, що в них приймають участь два гравці з протилежними інтересами. Дії 

кожного гравця спрямовані на збільшення виграшу (зменшення програшу). В деяких задачах, 

що приводяться до ігрових, має місце невизначеність обумовлена відсутністю інформації 

стосовно впливу сезонності та погоди. Такі умови залежать не від свідомих дій другого 

гравця, а від об‘єктивної дійсності й називаються іграми з «природою». Людина в іграх з 

«природою» намагається діяти обачно, а гравець «природа» діє випадково. В зв‘язку з цим 

великий інтерес для туристичних компаній викликає опрацювання оптимальної стратегії в 

перехідні періоди.  

Туристичні організації і установи опрацьовують ряд заходів стосовно зменшення 

сезонних спадів надходження фінансових ресурсів. Наприклад, здійснюється сезонна 

диференціація цін: підвищення у розпал сезону, помірні для міжсезоння, суттєво знижені для 

несезонного часу. Так, різниця у величині тарифів на проживання в готелях залежно від 
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сезонну може досягати 50 %. Організація розвитку туризму в регіоні повинна ґрунтуватися 

на переважному розвитку видів і форм туризму, які дозволяють максимально і комплексно 

використовувати наявні туристичні ресурси. Полтавська область розташована на перехресті 

важливих економічних, історично-обумовлених шляхів між Сходом і Заходом, Північчю і 

Півднем. Для території області характерні м‘які кліматичні умови, густа мережа річок Псел, 

Ворскла, Сула, пов‘язаних з головною суднохідною артерією України - Дніпром. Природне 

багатство доповнюють бальнеологічні і грязьові курорти міст Миргороду, Гадячу, Великої 

Багачки, Нових Санжар (в області діє 12 санаторіїв), пам‘ятки садово-паркового мистецтва та 

регіональні ландшафтні парки. Так, керівництво комплексу підприємств розміщення 

туристів, які належать до ЗАТ «Полтаватурист»: пансіонат «Кротенківський», турбаза «Нові 

Санжари», турбаза «Сонячна» (село Липове Глобинського району), тур комплекс «Турист» 

(м. Полтава), тур готель «Кремінь» (м. Кременчук), поставило задачу опрацювання 

оптимальної стратегії стосовно поведінки при грі з «природою» з урахуванням сезонності. 

Умови гри задаються матрицею. У зв‘язку з можливими змінами погоди необхідно 

визначити стратегію компанії у надані тур послуг, що забезпечує максимальний дохід від 

реалізації послуг при ціні в розрахунку на одного іноземного туриста та внутрішнього на 

добу. 

За відсутності можливості змінити план надання тур послуг для визначення 

оптимальної стратегії компанії доцільно скористатися критерієм «погода». Розглянемо ряд 

критеріїв, які використовуються при виборі оптимальної стратегії, для туристичної компанії. 

Критерій Вільде песимістичний, який передбачає найгірший вплив природи на ситуацію 

стосовно дослідження роботи туристичної компанії. Критерій максимуму оптимістичний й 

передбачає найбільш сприятливий вплив природи на людину і для умов роботи туристичної 

компанії. За критерієм Гурвіца фіксується проміжна позиція, що враховує можливість як 

найгіршого, так і найкращого стану природного впливу на надання тур послуг компанією. 

Суть критерію Севіджа. полягає у виборі такої стратегії, щоб не допустити надзвичайно 

високих втрат при надані тур послуг, до яких вона може привести. Знаходять матрицю 

ризиків, елементи якої показують, який збиток понесе туристична компанія, якщо для 

кожного стану природи підприємство не обере найкращої стратегії. 

Таким чином, при використані критеріїв «природи» компанії доцільно застосовувати 

стратегію несприятливого впливу природи. Слід відмітити, що кожний із наведених 

критеріїв не може бути визнаним задовільним для кінцевого вибору рішень, проте їх 

сумісний аналіз дозволяє більш наочно навести наслідки прийняття відповідних 

управлінських рішень. За відомого розподілу імовірності різного стану природи критерієм 

прийняття рішення виступає максимум математичного очікування виграшу. Результати 

дослідження засвідчили, що туристичній компанії доцільно використати стратегію 

планування виробництва з орієнтацією на холодну погоду.  

Державна програма має розв‘язувати проблеми українського туризму з орієнтацією на 

погодні умови. Передбачено створити умови для залучення іноземних і вітчизняних 

інвестиційних та кредитних коштів для розвитку матеріально-технічної бази туристичної 

галузі з урахуванням сезонності шляхом розробки і впровадження механізмів залучення та 

розподілу позабюджетних коштів. До 2018 року планується розробити і виконати проект 

інвестиційної програми розбудови інфраструктури туризму. Майже всі райони області є 

перспективними для розвитку різних типів туризму: оздоровчий (санаторії, профілакторії, 

турбази); кваліфікований, з активним способом пересування (кінний, водний, велосипедний, 

гірськолижний); культурно-пізнавальний та культурно-етнографічний; релігійний та 

паломницький. Найбільш значними туристично-екскурсійними об'єктами області є пам'ятки 

архітектури: Лубенський (Мгарський) Спасе - Преображенський, Полтавський 

Хрестовоздвиженський, Козельщанський Різдва-Богородиці монастирі ХVІІ-XIX століття. 

В умовах розбудови ринкових відносин визначення оптимальної стратегії діяльності 

туристичної фірми доцільно з використанням теорії ігор. Запропоноване обґрунтування 

стратегії в грі з «природою» при багатократному повторені забезпечує туристичній компанії 
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максимально можливий середній виграш. На сьогодні доцільно для мережі туристичних 

підприємств області (тур агентів та туроператорів), загальна кількість яких становить 110, 

скористатися введенням сезонної диференціації цін на тур послуги.  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОБУДОВИ ДОДАТКОВОГО МИТНОГО ПОСТУ 

 

У системі органів державного управління зовнішньоекономічної діяльності особлива 

роль відводиться митній службі яка найбільш динамічно розвивається, своєчасно і якісно 

обслуговує учасників. Значимість діяльності митної системи обумовлена й тією обставиною, 

що найстабільнішим джерелом доходної частини бюджету України є митні платежі. 

Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюються 

Держмитслужбою, за поданням керівника відповідної митниці. 

Митне оформлення на автомобільних пунктах пропуску тенденційно є найбільш 

характерним та визначним через свою взаємодію з населенням під час обробки 

пасажиропотоків. Довгі затримки трапляються на західних кордонах, особливо у вихідні та 

святкові дні через так званий ефект «годин пік», коли попит на пропуск значно перевищує 

можливості самого пропуску і трапляється, що по обидва боки кордону. [2] 

Повільне виконання процедур митного оформлення вантажопотоку також призводить 

до виникнення довгих черг з автопричепів на під‘їзних дорогах до кордону. Затримки з 

вантажопотоками, що інколи виникають, насправді не є критичними, якщо брати до уваги 

потенційно можливі затримки інших операторів. 

Просте будівництво більших прикордонних пунктів пропуску з розширеною 

інфраструктурою не обов‘язково стане кращим варіантом вирішення даної проблеми, для 

того щоб зрозуміти чи буде цей варіант єфективним необхідно провести відповідні 

розрахунки.  

Ягодин є головним автомобільним пунктом перетину кордону на шляху в Польщу з 

України і поєднаний з польським постом в Дорогуську. Ягодин розташований на важливій 

автомагістралі E-373 Київ-Варшава, на українському боці - магістраль M-07. 

На обліку в Ягодинської митниці сьогодні знаходяться 2 277 учасників 

зовнішньоекономічної діяльності.  

На сьогодні у відділах і службах Ягодинської митниці працюють понад 700 

співробітників.  

У січні – грудні 2013 року митницею перераховано до Держбюджету 545 млн грн 

митних платежів. 

До загального фонду перераховано 4 80 млн грн та до спеціального фонду – 65 млн 

грн. Упродовж 2013 року митниця щоденно оформляла в середньому 564 митні декларації, 

494 одиниці транспортних засобів та 88 тис. тонн вантажів. [4] 

Для визначення шляхів подолання проблем, що виникли під час проведення 

процедури митного оформлення роботу митного посту міста Ягодин, розглядали як роботу 

багатоканальної системи масового обслуговування з обмеженою чергою та очікуванням. Для 

цього будується математична модель, яка пов'язує задані умови роботи систем масового 

обслуговування (число каналів, їх продуктивність, характер потоку, заявок) з показниками 

ефективності цих систем, що описують їх здатність обслуговувати потоки заявок.  

Митний кордон можна розглядати як систему черг з n-ою кількістю сервісів (митних 

контрольних пунктів). З метою зменшення навантаження на даний митний контрольний 

пункт, в кожен наступний момент часу, застосовуючи новітні інформаційні технології, 
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доцільно направляти частину транспорту до іншого пункту пропуску. На основі даної моделі 

виявлено необхідність будівництва додаткового митно посту. 

Проект митного поста складається з двох компонентів в дзеркальному відображенні, 

тобто в‘їзна та виїзна інфраструктури є однаковими, але східчастими/ступінчастими для 

зменшення площі землевідведення загальна площа 4 000 м².  Заплановано по 4 смуги руху в 

кожному напрямку - 1 для автомобільного руху, 1 для автобусів, 2 для вантажівок. 

Передбачається можливі пропускні потужності 380 автомобілів, 20 автобусів та 100 

вантажівок на день. Інфраструктура пункту пропуску Ягодин включає в себе будівлю 

пасажирського та вантажного оформлення, будівля кінологічної служби, павільйони 

прикордонного та митного контролю, майданчик для розміщення мобільного інспекційно - 

доглядового комплексу, дві вагові, бокс поглибленого огляду легкового та вантажного 

транспорту і будівля експлуатаційної служби. Приблизна кількість працівників посту 

становитиме 100 чоловік, а вартість будівництва складе 118,75 млн.грн. Середня заробітна 

плата митного службовця складає 2385,4 грн з усіма обов‘язковими відрахуваннями (які 

складають 36,3% від нарахованої ЗПЛ).[1] З можливою пропускною здатністю даного 

проектованого митного посту можна припустити, що кількість доходів на рік від митних 

платежів становитиме приблизно  25,3 млн. грн. з вирахуванням заробітної плати робітників. 

Річний фонд часу роботи одного робітника, що працює по безперервному графіку:  

 (год) 

Тарифна заробітна плата 

=2190*12*100*12=2628000 (грн) 

 

 -кільсть робітників (чол) 

Премія та відсоток преміювання 

 

 
Тарифна відпустка відсоток додаткової заробітної плати  

=3 28500*0,103=338 855 (грн) 

 
Сума усіх попередніх виплат 

=2628000+ =3 285 000 (грн) 

Додаткова заробітна плата 

657 000+338 855=995 355 (грн) 

Загальний фонд заробітної плати та ЗПЛ 

 

ЗПЛ ) 

Термін окупності 

=118,75/25,3 = 4,69 (рік) 

Таким чином, інвестиції окупляться ймовірно через 5 років. 

Варто зазначити, що використання простого методу розрахунку терміну окупності 

виправдано тим, що кінцевий результат досить легко можна порахувати, не витрачаючи на 

це серйозних зусиль. Головний же недолік простої формули - ігнорування нерівноцінність в 
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часі однакових потоків грошових коштів. Саме тому термін окупності не повинен бути 

критерієм відбору інвестиційних справ. Його можна використовувати лише для обмеження 

прийняття рішень. 

На основі проведених розрахунків є доцільним будівництво додаткового митного 

посту в місті Ягодин, адже термін окупності його будівництва складає приблизно 5 років, що 

є гарним результатом у порівнянні з максимально допустимим 10 років. Також додатковою 

умовою будівництва є те, що були проведені розрахунки і на їх підставі з‘ясувалося, що 

митний пост Ягодин не в повному обсязі на даний момент може задовільнити потреби 

користувачів. 
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МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Туристичний маркетинг – це систематичні зміни і координація діяльності 

туристичних підприємств, а також приватної і державної політики в галузі туризму, яка 

здійснюється за регіональними, національними чи міжнародними планами. 

У сучасних умовах господарювання маркетингова діяльність туристичного 

підприємства передбачає вирішення низки питань, серед яких першочерговими є аналіз 

ринкових можливостей, визначення перспективного цільового ринку, вибір маркетингової 

стратегії, розробка комплексу маркетингу, розробка допоміжних систем маркетингу. Аналіз 

ринкових можливостей повинен передбачати огляд основних факторів мікро- і 

макросередовища, і з‘ясування ролі та значення тих з них, що безпосередньо впливають на 

розвиток підприємства. Одним з найефективніших прийомів такого аналізу є SWOT-аналіз, 

який і передбачає виявлення маркетингових можливостей, що відповідають ресурсам 

підприємства, визначення маркетингових загроз, виявлення сильних і слабких сторін 

підприємства. Результатом такого аналізу є визначення напрямків подолання слабких сторін, 

виявлення конкурентних переваг підприємства та пріоритетних сфер його маркетингової 

діяльності. Наслідком проведеного аналізу повинен стати вибір цільового ринку. Туристичне 

підприємство має обрати для обслуговування певний сегмент ринку. Сегментація 

здійснюється у відповідності з кількісними і якісними особливостями попиту на туристичний 

продукт. Вирішення цих та інших завдань неможливе без активного використання 

маркетингу туристичних послуг [1]. 

Сфера туризму та курортів дуже чутлива до всіх змін у соціально-економічному 

становищі, бо туристичний бізнес, як ніякий інший, орієнтується на задоволення потреб 

споживачів. Аналіз ринку туристичних послуг свідчить про його чутливість не тільки до 

наслідків світової та національної економічних криз, але й до загроз природних катаклізмів, 

епідемій (свинячий грип у 2009 р., холера на узбережжі Азовського моря, де влітку 2011 р. 

тільки Маріуполь втратив 75 тис. відпочиваючих), політичної нестабільності тощо [2].       

До світового ринку туристичних послуг все активніше залучається і Україна, яка стала 

самостійним суб‘єктом міжнародних економічних відносин всього півтора десятиріччя тому 

http://uk.wikipedia.org/wiki/
http://vl.sfs.gov.ua/data/material%20/000%20/106/%20157675/Zv_t_pro_robotu_mitnits_za_p_vr._2014.doc
http://vl.sfs.gov.ua/data/material%20/000%20/106/%20157675/Zv_t_pro_robotu_mitnits_za_p_vr._2014.doc
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назад і для якої міжнародний туризм є досить молодою галуззю, що знаходиться на етапі 

становлення, але має цілком реальні можливості та умови для нарощення свого потенціалу 

Однак існують також і фактори, що гальмують розвиток даної сфери послуг, серед яких 

можна виділити високі ціни на послуги, внаслідок чого Україна суттєво відстає від 

провідних країн як по наданню туристичних послуг, так і розвитку туристичної індустрії [3]. 

В сучасних умовах зростання туристичного інтересу до різних країн і народів, імідж 

країни відноситься до найважливіших факторів, що впливають на вибір іноземними 

туристами місць відпочинку. Позитивний туристичний імідж можливо сформувати, лише 

шляхом покращення загального іміджу держави. Для цього необхідно задіяти весь іміджевий 

потенціал країни, провадити продуману державну інформаційну політику. Імідж України як 

туристичної держави є практично несформованим. Він оцінюється за реальним станом речей, 

а не за її багатим потенціалом. Неспроможність держави належним чином розпорядитися 

останнім лише погіршує її репутацію [4]. 

Інноваційний процес в туризмі досить специфічний. Він отримує, як правило, своє 

визнання, з одного боку, через туристський ринок і міру задоволеності клієнта, а з іншого 

боку – в основному, завдяки ухваленню спільних рішень туристськими організаціями, 

органами управління галуззю в регіоні, органами місцевого самоврядування і громадськими 

організаціями, діяльність яких пов'язана з туризмом, а також завдяки оцінці галузі місцевим 

населенням. Лише така взаємодія всіх елементів (суб'єктів і об'єктів) інноваційного процесу 

може привести до появи істотного синергетичного ефекту, вираженого у якості зростання 

(розвитку) сфери туризму [5]. 
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«ВЛАСТНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» КАК ФОРМА 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ АКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕХАНИЗМ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЭТИХ АКТОВ 

 

Реальности государственного управления часто таковы, что распорядительные акты в 

рамках органов власти различного уровня,  даже акты президента, иногда не исполняются. 

Или исполняются с искажением. Объявляется, например, о национальных проектах, и через 

какое-то время о них забывают и авторы их, и исполнители, и СМИ, и народ.  

Когда-то М.С. Горбачев сетовал на некий «аппарат», саботирующий и искажающий 

его решения. Или Николай I говорил, что «Россией правят столоначальники», а не он. Для 

успешной модернизации экономики «сверху» необходимо, чтоб реальная власть (в плане 

способности влиять на ситуацию) и номинальная (в плане издания властных актов) 

совпадали в одних лицах. На всех уровнях управления. 

Для этого структуру властных актов необходимо принципиально модернизировать. 

Акты управления в сфере исполнительной власти надзорной и президентской должны быть 

комплексом документов из самого нормативного акта и ненормативных приложений к нему, 

обеспечивающих его должное выполнение и обращенных к конкретным исполнителям. И 

подписываться должен весь комплект сразу. Такой акт с приложениями должен включать 

конкретизацию составных элементов управленческого цикла, в том числе: планирование, 

организация, мотивация, контроль. Пусть акты исполнительной власти, которые всегда будут 

комплексные, соответственно и называются. Например, «Властно-распорядительный 

комплекс президентского указа», или «Властно-распорядительный комплекс постановления 

правительства» и т.п. 

Принципы организации распорядительных актов для исполнительной власти должен 

быть таким же, как в прокуратуре, когда следователь собирает все материалы дела воедино – 

показания обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, экспертов, протокол осмотра места 

происшествия, обвинительное заключение и другое. Затем он подшивает дело, которое затем 

подписывается прокурором и далее комплектом материалов отправляется в суд. Или как, 

например, при получении кредита бизнесмен сдает бизнес-план, являющийся комплексом 

ряда составляющих, таких как финансовый план, маркетинговый план, план страхования 

рисков, технический план и др. Примерно так же должно быть в системе государственного и 

муниципального управления.  

«Властно-распорядительный комплекс» должен включать следующее:  

1). Сам акт (указ, постановление, приказ и пр. с указанием на наличие к нему ряда 

приложений). 2). Обоснование необходимости акта, его цели, задачи.  

3). Указание на то, кому поручено исполнение, по возможности максимально конкретно, с 

перечнем не только органов, но и персонально лиц, руководящих исполнением. 4). Сроки 

выполнения распоряжения (они могут быть жесткими, гибкими и смешанными). 5). Этапы, 

на которые распадается (если распадается) осуществление акта; сроки выполнения каждого 

этапа (как в строительстве, например, тоже оговариваются сроки сдачи конкретных работ – 

этапов строительства). 6). Ответственность за неисполнение акта, в том числе персональная, 

вплоть до указания поименно руководителей исполнительных действий и их личной 

ответственности (эти персоны, получая акт к выполнению, еще и подписывают его, 

дополнительно соглашаясь на эту ответственность). 7). Поощрение за успешное исполнение 
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акта, если оно произойдет, вплоть до указания поименно руководителей исполнительных 

действий и их личного вознаграждения, его форм, размеров. 8). Критерии успешности 

исполнения акта, определение этой успешности по балльной шкале. 9). Формы отчетности – 

в каких письменных документах и перед кем. 10). Контроль за исполнением акта на всех 

этапах исполнения и итоговый контроль, в том числе о привлечении, если необходимо, 

специальных независимых структур. 11). Контроль за контролирующим органом, например, 

в виде повторного акта контроля, после осуществленного, со стороны другой специальной 

организации. 12). Финансирование исполнения акта с подробным описанием источников, 

размеров, форм. 

Даже если и без подробного описания ясно, кто должен исполнять акт, кто 

контролировать и т.п., все равно комплект четко должен составляться. Прецедентов 

нарушения процедуры быть не должно, ради того чтобы система была устойчивой, 

работоспособной, не нарушалась. Так, в судебной системе на суде записывается каждое 

слово, в том числе и не имеющее значения для судебного следствия. Это делается для 

поддержания четкой дисциплины при исполнении процессуального права, чтоб 

предотвращать саму возможность халатного отношения к делу и негативные последствия 

этого. 

Для большей эффективности данных комплексов их следует (если не требуют 

секретности соображения государственной безопасности) при помощи интернета сделать 

доступными для любого человека. Гласность помогает дополнительно защитить исполнение 

актов от саботирования, халатности, некомпетентности исполнителей и контролирующих 

органов. 

Названная система не усиливает бюрократию в стране, а наоборот. Потому что будет 

меньше пустых неисполняющихся актов. Ведь акты теперь надо, во-первых, тщательно 

подготавливать, что уменьшит их количество, произойдет выхолащивание бесполезных. Во-

вторых, их обязательно придется полноценно исполнять, а не просто отчитываться, 

заниматься приписками и бумажными подтверждениями видимости работы.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПУСКУ НА ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ ІНОЗЕМНИХ ЕМІТЕНТІВ 

 

У Програмі розвитку фондового ринку України, розробленої НКЦПФР [1], одним з 

основних завдань збільшення капіталізації та ліквідності національного фондового ринку 

визначено забезпечення можливості доступу українських інвесторів до фінансових 

інструментів іноземних емітентів, які володіють активами в Україні, зокрема через: 

– визначення на законодавчому рівні поняття іноземних цінних паперів; 

– удосконалення валютного регулювання операцій з іноземними цінними паперами 

щодо можливості торгівлі цими інструментами без отримання дозволів на здійснення 

операцій з валютними цінностями. 

У 2012-2014 роках за вказаними напрямками було розроблено та впроваджено низку 

ініціатив регулятора та учасників фондового ринку. 

Згідно «Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на 

території України» [2] цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на 

вітчизняному фондовому ринку при одночасному дотриманні таких умов: 

1) емітент зареєстрований в іноземній державі відповідно до її законодавства; 
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2) випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента зареєстровано в 

країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на 

фондовій біржі; 

3) випуску цінних паперів іноземного емітента присвоєно міжнародний 

ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код 

СFI); 

4) цінні папери іноземного емітента обліковуються на кореспондентському рахунку 

Національного депозитарію України, що відкритий в іноземній депозитарній установі, 

з якою Національним депозитарієм України встановлено кореспондентські відносини; 

5) цінні папери іноземного емітента допущені до обігу принаймні на одній з іноземних 

фондових бірж; 

6) наявність активів іноземного емітента на території України; 

7) наявність договору між іноземним емітентом і українською фондовою біржею. 

Таким чином, допускатися до обігу на український ринок можуть лише цінні папери 

іноземних емітентів, що вже були розміщені за межами України, що виключає можливість 

первинного розміщення цінних паперів серед інвесторів в Україні. 

При цьому, допуск до обігу на території України можуть мати лише іноземні 

емітенти, цінні папери яких допущені до обігу на одній з іноземних фондових бірж, що 

входять до переліку, затвердженого НКЦПФР [3]. 

Станом на листопад 2014 року на зарубіжних фондових біржах торгувалися 30 

емітентів, які мають активи в Україні. 

На практиці процедура допуску цінних паперів іноземного емітента до обігу на 

території України умовно представлена на рис.1. 

Першим іноземним емітентом, який отримав дозвіл на обіг його цінних паперів на 

вітчизняній фондовій біржі, став «Укрпродукт Груп». Так, 14 січня 2014 року НКЦПФР 

прийняла рішення про допуск акцій Ukrproduct Group Ltd. до обігу на території України. До 

обігу допущені 581,4 тис. акцій номінальною вартістю 0,10 англійських фунтів стерлінгів на 

загальною вартістю 58,14 тис. фунтів (або 1 370 тис. грн) [4]. 

У жовтні 2014 року НКЦПФР прийняла рішення про допуск 250 тис. акцій MHP S.A. 

(«Миронівський хлібопродукт») у формі глобальних депозитарних розписок до торгів на 

«Українській біржі». Номінальна вартість цінних паперів становить 2,5 млн. евро (або 46,5 

млн. грн) [4]. 

На момент написання матеріалу, цінні папери жодного з іноземних емітентів не 

почали торгуватися на фондових біржах в Україні. 

Варто зазначити, що однією з найбільших проблем для обігу цінних паперів 

іноземних емітентів на території України є неузгодженість Положень НКЦПФР з 

нормативними актами Національного банку України. Зокрема, на даний момент при 

придбанні резидентом цінних паперів іноземного емітента, що допущені до обігу на 

території України, формально існує необхідність отримання резидентом ліцензії НБУ на 

здійснення інвестиції за кордон [5]. 

Для придбання цінних паперів за кордоном у рамках законодавчого поля вітчизняний 

інвестор повинен отримати ліцензію НБУ на інвестування за кордон. Щоб отримати цей 

досвід, потрібно: обґрунтувати необхідність такої інвестиції, підтвердити легальне 

походження своїх коштів, пройти співбесіду в правоохоронних органах. Термін оформлення 

пакета документів для однієї угоди – від 30 днів. 



378 
 

Рис. 1. Процедура допуску цінних паперів іноземного емітента до обігу на території 

України 
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отримати допуск до обігу цінних паперів на території України» від від 20.06.2013 р. 

№1133 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/law/17724 

Іноземний емітент з активами в Україні приймаю рішеннѐ про розміщеннѐ частини акцій 

у вільному обігу або депозитарних розписок, що торгуятьсѐ на зарубіжній біржі, на 

фондовому ринку України. 

Іноземний емітент підписую договори про розміщеннѐ цінних паперів з фондовоя 

біржея та андерайтером (торговцем цінних паперів), що здійсняять своя діѐльність в 

Україні. 

Іноземний емітент (при підтримці торговцѐ цінними паперами) підготовляю та надсилаю 

необхідний пакет документів до НЦКПФР на отриманнѐ дозволу на допуск цінних 

паперів такого емітента до обігу на території України.  

НКЦПФР  розглѐдаю пакет документів іноземного емітента, перевірѐю відповідність 

такого емітента та його цінних паперів до норм чинного законодавства. НКЦПФР 

приймаю рішеннѐ щодо допуску цінних паперів іноземного емітента з активами в Україні 

на території України. 

Торговець цінними паперами подаю запит до НБУ на отриманнѐ одноразової ліцензії на 

купівля граничного обсѐгу цінних паперів іноземного емітента на зарубіжному 

фондовому ринку. НБУ приймаю рішеннѐ про наданнѐ відповідної ліцензії. 

Торговець цінними паперами купую граничний обсѐг цінних паперів іноземного емітента 

на зарубіжній фондовій біржі. Пакет цінних паперів депонуютьсѐ на рахунку у цінних 

паперів НДУ, що відкритий в іноземній депозитарній установі. 

Фондова біржа в Україні депоную цінні папери іноземного емітента у торговій системі. 

Такі цінні папери тепер доступні до обігу на території України. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЕТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

«Школа не может опрокинуть жизнь, но жизнь легко опрокидывает деятельность 

школы, которая становится поперек ее пути. Школа, противящаяся жизни, сама виновата, 

если не внесет в нее тех благодетельных умеряющих влияний, которые может и обязана 

внести" [5, с. 248] - писал Константин Ушинский, великий русский педагог. 

Доказательством правоты этого постулата стала текущая ситуация в нашей стране, 

когда после 25 лет существования в России капитализма уровень финансовой грамотности 

населения чуть выше, чем у советского человека. Кроме того, общество потеряло 

культурные и социальные ценности, деньги выступают только в одной из своих сторон – 

обогащение, и чем больше, тем лучше. Под лозунгом «Бери от жизни всѐ!» прошла 

социализация в обществе целого поколения. 

Россия быстро шагнула из социализма в капитализм и получила опасные для нации 

множественные разрывы между социальными слоями и различными группами общества, 

порожденные финансовой безграмотностью населения и огромными дырами в 

законодательстве. 

Трещины не были заполнены духовными ценностями, позволяющими равномерно 

перетекать материальным благам, а заполнялись торгово-финансовым управлением, 

основанным на псевдо социальной направленности  и повсеместном любостяжании. 

Педагогическая система осталась без национальной идеи и не получила методических 

материалов для социализации детей в капиталистическом обществе [4, с. 112]. Образовался 

вакуум. 

Социализация ребят в обществе по-прежнему имеет не одну, а две острых для 

будущего нашей страны проблемы, коррелирующие между собой, – это низкая финансовая 

грамотность родителей и педагогов, и слабое понимание молодежью неразрывных связей 

между личным достатком и социальной функцией гражданина. 

Наконец, спустя более 25 лет после перехода государственного строя страны из 

социализма в капитализм, сформировалось сообщество, породившее движение по 

повышению финансовой грамотности в России и инициировало государственное 

финансирование соответствующих программ. 

Социализация детей в сфере финансовой грамотности начинается с дошкольного 

возраста при поездках с родителями в общественном транспорте, походах в магазин и в 

места платного отдыха и развлечений. К 5 годам ребенок прекрасно понимает функцию 

денег [2, с. 23]. Многие малыши имеют собственные деньги и нередко заработали их в кругу 

семьи. 

С малых лет психика ребенка широко открыта для наполнения духовными 

ценностями, среди которых должно быть не только кормление животных или покупка 

http://dengi.ua/clauses/131297_Investicii_v_agrobiznes.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93/print1382539199806182?test=SE7MfTNFZoChoSzMZiVQoFDlHI4BYs80msh8Ie6
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93/print1382539199806182?test=SE7MfTNFZoChoSzMZiVQoFDlHI4BYs80msh8Ie6
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сладостей и газировки, но и понимание своей важной социальной роли в будущем, которая 

неразрывно связана с денежными средствами. 

Под финансовой грамотностью понимается эффективное управление личными 

финансами, учет расходов и доходов, краткосрочное и долгосрочное финансовое 

планирование, оптимизация соотношения между сбережениями и потреблением. Требуется 

разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг (в том числе 

инструментов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций), иметь актуальную 

информацию о ситуации на финансовых рынках, принимать обоснованные решения в 

отношении финансовых продуктов и услуг и осознанно нести ответственность за такие 

решения, компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления [3, с. 77]. 

На первый взгляд, финансовая грамотность – удел только взрослого населения, но это 

ошибочное мнение.  Дети легко осваивают компьютерные технологии, на которых 

базируются современные финансовые продукты. В Германии, Австрии и других странах 

школьники младших классов активно сдают в банки мелочь, получая кассовый чек с 

остатком на счете, рассчитывают размер капитализации вклада в будущем. 

Особая роль в современном развитии детей и молодежи отводится компьютерным 

играм и интернет-ресурсам, вытеснившим из детского времени фильмы и мультфильмы из-за 

бурного развития игровых консолей, смартфонов, планшетных компьютеров и игровых 

программ. Видеоигры не оставили шансов кино по захвату внимания детей. Необходимо 

использовать игровой азарт детей для социализации в сфере финансовой грамотности  [1, с. 

50]. Важнейшая задача педагогических работников -  формировать у детей социально 

направленное отношение к денежным средствам. В-первую очередь – обязательная уплата 

налогов. Во вторую – забота о родителях и родственниках, имеющих существенно меньший 

достаток. В-третью – меценатство, создание благотворительных фондов и участие в 

социальных проектах. В-четвертых, проведение во взрослую жизнь политики социальной 

защиты населения, искоренения финансовых «пирамид» и «лохотронов», снижение 

процентных ставок по кредитам, совершенствование системы налогообложения. 

Исходя из возрастной категории детей, в процессе обучения необходимо раскрывать в 

игровой и доступной форме законодательство в сфере финансовых рынков:  Конституция 

РФ, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Закон о защите прав потребителей, Закон о 

рекламе, Закон о рынке ценных бумаг, Закон о банках и банковской деятельности, Закон о 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Закон об ипотеке, 

Закон об исполнительном производстве, Закон о несостоятельности (банкротстве) и другие 

законодательные и подзаконные акты. 

Обучение финансовой грамотности с элементами социальной направленности с 

дошкольного возраста является фундаментом для превращения в будущем России во вторую 

Канаду или Швейцарию, занимающую лидирующее место в мире по качеству жизни. 

Важная задача педагогического состава занять активную позицию в развитии этого 

направления социализации детей, учиться и обмениваться опытом, обязательно вовлекать 

родителей в  учебный процесс в детских садах и младших классах школ, лоббировать через 

Правительство региона привлечение к этой работе на бесплатной основе представителей 

Банка России, Налоговой инспекции, Федеральной антимонопольной службы, 

Роспотребнадзора, судебной системы, службы судебных приставов, а также коммерческих 

банков с государственным капиталом (к примеру, Сбербанк, Россельхозбанк). 

Финансовая грамотность сегодня является важнейшей составляющей в социализации 

и ресоциализации, имеет огромное значение для будущего страны. 

Обучение финансовой грамотности не должно осуществляться без социальной 

направленности. Лозунгом обучения должен быть афоризмы: «Деньги – это инструмент для 

борьбы со злом»; «Заплати налоги, и спи спокойно»; «Став богатым, заботься о своем 

народе»; «Копейка рубль бережет»; «Деньги либо господствуют над своим обладателем, 

либо служат ему». 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТОРА НА РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Инвестор на рынке ценных бумаг - лицо, вкладывающее средства в ценные бумаги, в 

портфельные инвестиции. 

Инвестор на рынке ценных бумаг непосредственно не связан с производственным 

инвестированием, он в значительной степени отдален от реальной хозяйственной 

деятельности.  

    Основными целями инвестора на рынке ценных бумаг будут обеспечение 

безопасности вложений прежде всего от инфляционных потерь, рост вложений, получение 

на них стабильного дохода. 

Государство гарантирует защиту инвестиций, в том числе иностранных. 

Иностранный инвестор вправе приобрести акции и иные ценные бумаги российских 

коммерческих организаций и государственные ценные бумаги в соответствии с 

законодательством РФ о ценных бумагах [1]. Деятельность иностранных инвесторов на 

рынке ценных бумаг России имеет ряд особенностей. Если законодательством или иными 

нормативными правовыми актами РФ установлены ограничения на долю участия 

иностранных лиц в капитале российских эмитентов, о совершенных сделках по 

приобретению иностранными владельцами акций, выпущенных такими российскими 

эмитентами, сторонам по сделке надлежит уведомлять федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и иные органы в случаях, предусмотренных федеральными 

законами [2].   

Являясь субъектом рынка ценных бумаг, инвестор обладает совокупностью прав и 

обязанностей. 

Форма удостоверения и фиксации прав инвестора четко определена, в частности, 

применительно к эмиссионным ценным бумагам. При документарной форме эмиссионных 

ценных бумаг сертификат и решение о выпуске ценных бумаг будут документами, 

удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой. При бездокументарной форме 

эмиссионных ценных бумаг решение о выпуске ценных бумаг будет документом, 

удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой. 

К числу основных прав можно отнести, имущественные права: право на получение 

дохода, право на ликвидационную квоту; неимущественные права: право на управление, 

право на информацию, право на осуществление практических действий в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта и некоторые другие. 

Определенными правами обладает инвестор и по отношению к организаторам торгов 

на рынке ценных бумаг. Инвестор вправе требовать, а биржа обязана обеспечить гласность и 

публичность проводимых торгов путем оповещения ее членов о месте и времени их 

проведения, о списке и котировке ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже, и о 

результатах торговых сессий. 

http://зачётка.рф/
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Наряду с правами инвесторы несут и обязанности.  К примеру, владелец 

эмиссионной ценной бумаги при определенных условиях обязан осуществить раскрытие 

информации о своем владении эмиссионными ценными бумагами эмитента [3]. 

Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам производится по 

предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом.  

В общем виде обязанности субъектов инвестиционной деятельности, в т.ч. и 

инвесторов, закреплены в ст.7 Закона «Об инвестиционной деятельности» в форме 

капитальных вложений, в иных нормативных актах, в которых предусмотрены обязанности, 

соблюдать нормы и стандарты, порядок установления которых определяется действующим 

законодательством, а также выполнять требования государственных органов и должностных 

лиц, предъявляемые в пределах их компетенции[4]. 

Можно выделить, что в Законе «О рынке ценных бумаг» отсутствует понятие 

"инвестор", а используется понятие "владелец", т.е. лицо, которому ценные бумаги 

принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Понятие "владелец" 

значительно уже по своему содержанию, чем понятие "инвестор", поскольку раскрывает 

исключительно имущественное содержание сложного понятия. Для характеристики 

инвестора основное значение имеет не категория принадлежности, а категория передачи, 

вложения соответствующих ресурсов (финансовых или иных). Понятие "владелец" 

используется в законодательстве, регулирующим отношения, связанные с выпуском и 

обращением эмиссионных ценных бумаг, в то время как рынок ценных бумаг включает и 

иные ценные бумаги, а также объекты, не относящиеся собственно к ценным бумагам, хотя и 

тесно связанные с ними. 

Список литературы: 

1.  Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 

РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" (в ред. Федерального закона от 2 

января 2000 г. N 22-ФЗ). "Российская газета" от 4 марта 1999 г. 

2. Бочаров В. В. Инвестиции: Учебник /В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с. 

3. Деева, А.И. Инвестиции: учебное пособие / А.И. Деева. – М.: Изд-во «Экзамен», 2009. – 

436 с. 

4. Ивашковский С.Н. Экономика: микро и макроанализ: учеб.-практ. пособие / С.Н. 

Ивашковский. – М.: Дело, 2009. – 360 с 

 

УДК 34.342 

Аюпов С.С.  
Научный руководитель: Баранова Е.С., к.ю.н., доцент кафедры «Экономики и права» 

Филиал ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. Разумовского» (ПКУ)  в г. Мелеузе 

(Республика Башкортостан) 

 

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  (БАНКРОТСТВА) ПО РОССИЙСКОМУ 

ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВУ 

 

Правовой  институт  несостоятельности  (банкротства)  в  условиях  рыночных  

отношений  является  весьма  актуальным.  Это  проявляется  в  возможности  оградить  

эффективно  действующих  на  рынке  субъектов  хозяйствования  от  участников  

хозяйственного  оборота,  осуществляющих  свою  предпринимательскую  деятельность  

убыточно  и  нерентабельно,  которые,  зачастую,  заключая  договор  впоследствии  не  в  

состоянии  исполнить  принятые  на  себя  обязательства.  Чтобы  обезопасить  предприятия  

от  таких  должников,  возникает  необходимость  официального  признания  этих  

хозяйствующих  субъектов  «несостоятельными»  и,  возможно,  впоследствии  полностью  

ликвидировать  их  [1,  с.  69]. 

http://зачётка.рф/


383 
 

«Под  несостоятельностью  (банкротством)  понимается  признанная  арбитражным  

судом  неспособность  должника  в  полном  объеме  удовлетворить  требования  кредиторов  

по  денежным  обязательствам  и  (или)  исполнить  обязанность  по  уплате  обязательных  

платежей»  [6].  Таким  образом,  в  этом  понятии  можно  выделить  формальный  

(признание  судом  или  объявление  должником)  или  материальный  (неспособность  

исполнить  указанные  обязанности)  элементы. 

Наряду  с  понятием  несостоятельности  Федеральный  закон  «О  несостоятельности  

(банкротстве)»  указывает  на  еѐ  признаки,  которые  различаются  применительно  к  

несостоятельности  физических  и  юридических  лиц. 

Признаки  банкротства: 

1. Гражданин  считается  неспособным  удовлетворить  требования  кредиторов  по  

денежным  обязательствам  и  (или)  исполнить  обязанность  по  уплате  обязательных  

платежей,  если  соответствующие  обязательства  и  (или)  обязанность  не  исполнены  им  

в  течение  трех  месяцев  с  даты,  когда  они  должны  были  быть  исполнены,  и  если  

сумма  его  обязательств  превышает  стоимость  принадлежащего  ему  имущества.  В  

основу  признаков  банкротства  физических  лиц  положен  принцип  неоплатности. 

2. Юридическое  лицо  считается  неспособным  удовлетворить  требования  

кредиторов  по  денежным  обязательствам  и  (или)  исполнить  обязанность  по  уплате  

обязательных  платежей,  если  соответствующие  обязательства  и  (или)  обязанность  не  

исполнены  им  в  течение  трех  месяцев  с  даты,  когда  они  должны  были  быть  

исполнены.  В  основу  признаков  банкротства  юридических  лиц  положен  принцип  

неплатѐжеспособности. 

Состав  и  размер  денежных  обязательств  и  обязательных  платежей  определяются  

на  дату  подачи  в  арбитражный  суд  заявления  о  признании  должника  банкротом,  если  

иное  не  предусмотрено  Федеральным  законом. 

Состав  и  размер  денежных  обязательств  и  обязательных  платежей,  возникших  

до  принятия  арбитражным  судом  заявления  о  признании  должника  банкротом  и  

заявленных  после  принятия  арбитражным  судом  решения  о  признании  должника  

банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства,  определяются  на  дату  открытия  

конкурсного  производства. 

Состав  и  размер  денежных  обязательств  и  обязательных  платежей,  выраженных  

в  иностранной  валюте,  определяются  в  рублях  по  курсу,  установленному  Центральным  

банком  Российской  Федерации,  на  дату  введения  каждой  процедуры,  применяемой  в  

деле  о  банкротстве  и  следующей  после  наступления  срока  исполнения  

соответствующего  обязательства. 

В  целях  участия  в  деле  о  банкротстве  учитываются  требования  кредиторов  по  

денежным  обязательствам  и  об  уплате  обязательных  платежей,  срок  исполнения  

которых  не  наступил  на  дату  введения  наблюдения. 

Действующее  законодательство  о  несостоятельности  (банкротстве)  представляет  

собой  сложную  систему  правовых  норм,  содержащихся  не  только  в  Федеральном  

законе  «О  несостоятельности  (банкротстве)»,  но  и  в  некоторых  других  нормативных  

правовых  актах. 

Основанием  системы  правового  регулирования  несостоятельности  (банкротства)  

являются  положения  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  о  несостоятельности  

(банкротстве)  индивидуальных  предпринимателей  (ст.  25  ГК  РФ)  и  юридических  лиц  

(ст.  65  ГК  РФ). 

Круг  содержащихся  в  ГК  РФ  правовых  норм,  регулирующих  несостоятельность  

(банкротство)  участников  имущественного  оборота,  не  исчерпывается  названными  

статьями.  К  числу  таких  норм,  непосредственно  регламентирующих  эти  

правоотношения,  должны  быть  отнесены  положения  о  том,  что  в  случаях,  когда  

стоимость  имущества  юридического  лица,  являющегося  коммерческой  организацией  (за  

исключением  казенного  предприятия)  либо  действующего  в  форме  потребительского  
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кооператива,  благотворительного  или  иного  фонда,  недостаточна  для  удовлетворения  

требований  кредиторов,  оно  может  быть  ликвидировано  только  в  порядке,  

предусмотренном  ст.  65  ГК  РФ,  т.  е.  путем  признания  его  банкротом  (п.  4  ст.  61  ГК  

РФ);  об  очередности  удовлетворения  требований  кредиторов  при  ликвидации  

юридического  лица,  поскольку  в  соответствии  со  ст.  65  ГК  РФ  при  несостоятельности  

(банкротстве)  юридического  лица  требования  кредиторов  удовлетворяются  в  

очередности,  предусмотренной  ГК  РФ  на  случай  ликвидации  юридических  лиц  (ст.  64  

ГК  РФ);  о  субсидиарной  ответственности  лиц,  которые  имеют  право  давать  обязатель-

ные  для  должника  —  юридического  лица  указания  либо  иным  образом  определять  его  

действия,  за  доведение  должника  до  банкротства  (п.  3  ст.  56  ГК  РФ,  п.  2  ст.  105  ГК  

РФ)  и  некоторые  другие. 

Закон  о  банкротстве  (пп.  5—7  ст.  1)  определяет  соотношение  содержащихся  в  

нем  норм  и  положений  международного  частного  права  [3]. 

Основополагающие  принципы  соотношения  внутреннего  законодательства  и  

международного  частного  права  установлены  Конституцией  Российской  Федерации,  

согласно  которой  «общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и  

международные  договоры  Российской  Федерации  являются  составной  частью  ее  

правовой  системы»  (ст.  7) . 

Федерации  дела  о  несостоятельности  (банкротстве)  организаций  и  граждан  

рассматриваются  арбитражным  судом  по  правилам,  предусмотренным  АПК,  с  

особенностями,  установленными  законом  о  несостоятельности  (банкротстве).  Принимая  

во  внимание  значительное  своеобразие  такой  категории  дел  как  дела  о  

несостоятельности  (банкротстве),  законодатель  включил  в  текст  Закона  о  банкротстве  

большое  число  норм,  регламентирующих  порядок  их  разрешения  арбитражным  судом.  

Основная  часть  специальных  правил,  посвященных  порядку  рассмотрения  дел  о  

несостоятельности  (банкротстве),  сосредоточена  в  главе  III  Закона  о  банкротстве  

«Разбирательство  дел  о  банкротстве  в  арбитражном  суде»  (ст.  28—55)  [4].  Однако  

круг  процессуальных  правил  этим  не  исчерпывается  в  тексте  Закона,  в  других  его  

главах  имеется  немало  иных  процессуальных  норм,  регламентирующих  действия  

арбитражного  суда  и  участников  дела  о  банкротстве  применительно  к  отдельным  

процедурам  несостоятельности  должника.  Причем  указанные  процессуальные  нормы  

применяется  в  приоритетном  по  отношению  к  правилам,  помещенным  в  главе  III  

Закона  о  банкротстве,  порядке. 

Законодатель  посчитал  необходимым  в  целях  обеспечения  прав  и  законных  

интересов  граждан  придать  положениям  о  несостоятельности  (банкротстве)  граждан  

особое  значение  по  отношению  к  иным  федеральным  законам:  если  федеральные  

законы,  принятые  после  введения  в  действие  Закона  о  банкротстве,  будут  изменять  

правовое  регулирование  отношений,  связанных  с  несостоятельностью  (банкротством)  

граждан,  их  применение  будет  возможным  только  после  внесения  соответствующих  

изменений  в  текст  Закона  о  банкротстве. 

К  правоотношениям  по  несостоятельности  (банкротству)  применяются:  ст.  195—

197  Уголовного  кодекса  РФ,  устанавливающие  уголовную  ответственность  за  

неправомерные  действия  при  банкротстве;  преднамеренное  банкротство;  фиктивное  

банкротство;  арбитражно-процессуальный  кодекс  РФ,  ст.  28  которого  закрепляет,  что  

дела  о  несостоятельности  (банкротстве)  организаций  и  граждан  рассматриваются  по  

месту  нахождения  должника. 

Таким образом, на сегодняшний день банкротство какой либо организации влечет за 

собой определенные последствия. Появляется безработица и тем самым влияет на экономику 

государства. Дабы избежать такую ситуацию принимаются определенные меры, чтобы 

вывести организацию из кризисного положения. Для таких организаций есть специальные 

кредиты на выгодных условиях для обеих сторон. Также возможно смена глав или 

директоров тех или оных организаций и предприятий, в связи с некомпетентности 
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выполнения своих обязательств. Такая мера воздействия помогают выйти из сложившейся 

ситуации. 
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ДОГОВОР КОМИССИИ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО 

РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Договор комиссии - один из самых часто встречающихся способов оформления 

посреднических отношений как в сфере предпринимательской деятельности, так и в быту. 

Реальная жизнь зачастую вносит свои, не всегда удачные, коррективы в схему 

правоотношений, четко регламентированных законодательством. В результате этого 

сущность давно известной схемы значительно искажается, что влечет за собой порой весьма 

негативные последствия как гражданско - правового, так и налогового характера. 

В переводе с латинского "комиссия" (commissio) означает "поручение", производно от 

"committo" (соединяю, устраиваю, поручаю), что достаточно верно отражает суть 

отношений, складывающихся между сторонами этого вида договора. Из теории 

гражданского права известно, что данный договор является посреднической сделкой, в 

соответствии с которой посредник обязуется по поручению некоего доверителя заключать 

разного рода сделки. 

Пунктом 1 ст. 990 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

установлено, что по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 

другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от 

своего имени, но за счет комитента. 

Исходя из данного определения можно выделить несколько важных признаков 

договора комиссии. 

Во-первых, в основе этого договора всегда лежит волеизъявление обеих сторон - как 

комиссионера, так и комитента - на совершение комиссионером определенных действий по 

поручению и в интересах комитента. Таким образом, по договору комиссии одно лицо не 

может выступать от своего имени, но за счет другого лица без соответствующего поручения 

последнего, поскольку в противном случае нет самого договора комиссии как такового. 

Во-вторых, комиссионер, действуя в интересах комитента, по договору комиссии 

совершает не любые действия, а только сделки, т.е. предпринимает действия, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В том 

случае, если отношения сторон обрастают дополнительными обязанностями комиссионера 

по совершению не только юридических действий (совершение сделок), но и иных 
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фактических действий, не влекущих за собой установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей, подобные отношения должны квалифицироваться как 

агентский договор, построенный по схеме комиссии, и к таким правоотношениям должны 

применяться правила гл.51 "Комиссия" и гл.52 "Агентирование" ГК РФ. 

В-третьих, по договору комиссии одно лицо действует от своего собственного имени 

(при этом контрагент этого лица может и не знать о том, что имеет дело с посредником), но 

за счет другого лица (комитента). Последняя часть формулировки разграничивает 

имущественные интересы комитента и комиссионера. 

В-четвертых, договор комиссии всегда является возмездным, поскольку условие о 

выплате комитентом комиссионеру вознаграждения поставлено вне зависимости от воли 

сторон сделки в отличие от договора поручения, который может быть безвозмездным. 

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой 

стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего 

имени, но за счет комитента (ст. 990 ГК). Договор комиссии относится к группе договоров, 

направленных на оказание юридических услуг. Поскольку он характеризуется родовыми 

признаками обязательств указанной группы, к нему применимы соответствующие 

унифицированные нормы. 

Наряду с этим договор комиссии имеет специфику, которая выделяет его среди 

остальных обязательств, направленных на оказание юридических услуг. В чем она 

выражается? Если отвечать на этот вопрос формально, можно сказать, что особенностью 

комиссии является оказание комиссионером услуги по заключению сделки от своего имени. 

Однако, на наш взгляд, выявляя специфику обязательства, необходимо стремиться к 

установлению первичных признаков, предопределяющих особенности регулирования. 

Такой подход позволяет, с одной стороны, создавать нормативную базу, адекватно 

отражающую специфику отношений, а с другой стороны, на правоприменительной стадии 

понимать логику существующих правовых норм. 

В юридической литературе высказываются различные мнения по этому вопросу. В 

частности, указывается на то, что "совершение сделок с такими объектами, как автомобиль, 

квартира, дом, дача... требует определенных навыков, знания цен, правил оформления сделок 

и т.д. ...Заключив же договор комиссии, гражданин поручает выполнение всех этих действий 

комиссионеру, снимая тем самым с себя необходимость личного участия в совершении 

купли-продажи". Другой причиной заключения договора комиссии называют желание 

комитента сохранить инкогнито в отношении третьей стороны. 

Думается, для определения первопричины выделения комиссии необходимо 

выяснить, почему стороны используют в своих взаимоотношениях такую правовую форму. 

Рассмотрим стандартную ситуацию. Собственник нуждается в продаже принадлежащего ему 

товара, однако у него нет покупателя. Но существует посредник, который, не имея 

покупательского интереса, готов оказать собственнику услуги по подысканию покупателя. 

Собственник не настолько доверяет этому посреднику, чтобы поручить ему заключение 

договора от имени продавца. И в то же время степень существующего доверия выходит за те 

рамки, при которых продавец готов заключить всего лишь договор оказания фактических 

услуг по подысканию покупателя. В такой ситуации требуется договор комиссии, 

предполагающий оказание юридической услуги по заключению сделки от имени 

комиссионера, в результате чего обязанным по этой сделке с покупателем становится не 

продавец, а комиссионер (посредник). 

Следовательно, действие посредника от своего имени является не основной причиной 

формирования специальной правовой базы, а следствием определенной степени личного 

доверия между комитентом и комиссионером. Безусловно, объективное выражение та или 

иная степень личного доверия приобретает при выборе контрагентами конкретной формы 

посреднического договора. Поэтому оказание услуг по совершению сделки от имени 

комиссионера можно рассматривать в качестве формального квалифицирующего признака 

договора комиссии. Однако, используя на практике указанный признак в качестве 

consultantplus://offline/ref=D0AE0117F0F914E95C943BC41E3C6BA83E0EB7B6B6DC55026BFB8AB236D771F61F9405847101A314hDeAI
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квалифицирующего, важно помнить, что основной нормообразующий фактор комиссии 

заключается в определенной степени личного доверия между комитентом и комиссионером. 

Статьей 1003 ГК РФ комитенту предоставлено право отменить комиссионное 

поручение с возмещением убытков, вызванных отменой поручения. В случае же, когда 

договор комиссии заключен без указания срока его действия, комитент должен уведомить 

комиссионера о прекращении договора не позднее чем за 30 дней, если более 

продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором. В этом случае комитент 

обязан выплатить комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения 

договора, а также возместить комиссионеру понесенные им до прекращения договора 

расходы. В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установленный договором 

комиссии (а если такой срок не установлен, то незамедлительно), распорядиться своим 

находящимся в ведении комиссионера имуществом. Если комитент не выполнит эту 

обязанность, то комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо 

продать его по возможно более выгодной для комитента цене. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

 

С 1 января 2007 года в силу вступил Федеральный закон «О дополнительных мерах 

государственной поддержке семей, имеющих детей». 

Этот нормативный акт устанавливает право на получение материнского капитала для 

семей, в которых с 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо третий или 

последующие дети, если при рождении второго ребенка право на получение этих средств не 

оформлялось). 

Размер Материнского капитала на 2014 год составляет 429 тысяч 408 рублей 50 

копеек [1] 

Цель данной научной статьи ответить на следующие вопросы: Что такое Семейный 

капитал? Какие преимущества он даѐт семье? Кто имеет право на получение Семейного 

капитала? Нужен ли Семейный капитал? 

Семейный (Материнский) капитал - форма государственной 

поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 

января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего 

ребѐнка, имеющего российское гражданство при условии, что родители не воспользовались 

правом на дополнительные меры государственной поддержки [2] 

Данная мера регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

путем предоставления единовременной государственной субсидии, направленной на 

создание условий, обеспечивающих достойный уровень жизни. 

Размер Материнского капитала постоянно изменяется. На протяжении 2007-2014 

годов можно проследить динамику увеличения суммы капитала: 
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Таблица. Динамика увеличения суммы материнского капитала. 

Года 
Сумма средств Материнского 

капитала, руб. 
Источник 

2007 250 000,0   

2008 276 250,0 ч. 1 ст. 11 198-ФЗ от 24.07.2007 г. 

2009 312 162,5 ч. 1 ст. 11 204-ФЗ от 24.11.2008 г. 

2010 343 378,8 ч. 1 ст. 10 308-ФЗ от 02.12.2009 г. 

2011 365 698,4 ч. 1 ст. 10 357-ФЗ от 13.12.2010 г. 

2012 387 640,3 ч. 1 ст. 10 371-ФЗ от 30.11.2011 г. 

2013 408 960,5 ч. 1 ст. 10 216-ФЗ от 03.12.2012 г. 

2014 429 408,4 ч. 1 ст. 9 349-ФЗ от 02.12.2013 г. 
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Рис. Динамика увеличения суммы материнского капитала 

В соответствии с действующим законодательством право на получение Материнского 

капитала имеют: 

 женщина, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая) второго или 

последующих детей начиная с 1 января 2007 года; 

 мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся единственным усыновителем 

второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в 

законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

 отец (усыновитель) ребѐнка независимо от наличия гражданства РФ в случае 

прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины, 

родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения 

родительских прав в отношении ребѐнка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого возникло право на получение материнского капитала, совершения в 

отношении ребѐнка (детей) умышленного преступления [3] 

Также в Федеральном законе «о дополнительных мерах государственной поддержке 

семей, имеющих детей» сказано о целях использованию семейного капитала. Данную меру 

государственной поддержки можно использовать, во-первых, на улучшение жилищных 
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условий, во-вторых, на получение образования, в третьих, на пенсионные накопления 

матери. 

По общему правилу Материнский капитал можно использовать после достижения 

ребѐнком возраста трѐх лет. Кроме случаев погашения кредита на приобретение жилья, 

строительства, реконструкции (в том числе погашения части ипотеки). На эти цели 

допускается расходование средств сразу после получения сертификата. 

Материнский капитал нельзя положить на депозит или потратить, например, на 

автомобиль или погашение текущих задолженностей по потребительским кредитам и 

коммунальным услугам. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты 

родителями, обналичивание государственных сертификатов запрещено законом. 

В 2016 году заканчивается срок выплат дополнительных пособий на поддержание 

семей, имеющих более двух и более детей. На сегодняшний день в Государственной думе 

идут споры о необходимости Материнского капитала. Так Министерство финансов в 2013 

году предложило отказаться от выплат семейного капитала для экономии государственного 

бюджета. Вместо него в Министерстве предложили повысить пособия на детей из бедных 

семей. Это, по их мнению, поможет сэкономит около 200 миллиардов рублей. «Кроме того, в 

Минэкономразвития предлагают сменить форму поддержки матерей. В качестве довода 

приводится утверждение о том, что выплаты в нынешней форме не увеличивают 

рождаемость, а лишь сдвигают рождение второго ребенка на более ранний срок» [4] 

Но Правительство РФ отстаивает программу материнского капитала, не соглашаясь с 

предложением Минфина об отмене государственной помощи семьям. Также депутаты 

считают, что ведомство нарушает государственную политику поддержки семьи. «По словам 

зампреда правительства, программа Материнского капитала действует эффективно, 3,7 млн 

молодых семей уже ею воспользовались, 97 процентов из них использовали полученные 

деньги на улучшение жилищных условий. По мнению правительства улучшение 

демографической ситуации - основная задача, стоящей перед всем российским 

обществом»[5] 

На сегодняшний день программа «материнский капитал» действует до конца 2016 

года.В этом году в парламенте РФ обсуждали продление материнского капитала до 2025 

года. На данный момент Материнский капитал необходимая мера поддержки семей, 

«которые воспринимают помощь государства как фундамент для воплощения семейных 

проектов об улучшении жилищных условий, образовании и пенсии»[6] 

Таким образом, на наш взгляд, материнский капитал необходимо применять, ведь он 

являться важной для нашей страны программой по поддержке семьи. На данный момент 

многие семьи уже воспользовались этим пособием. Материнский капитал является опорой, 

некой возможностью повышения уровня семьи. Поэтому нужно расширять сферу этих 

выплат, а также  продлевать срок материнского капитала. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

Ринкова економіка потребує від українських комерційних банків підвищення 

ефективності управління банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цього завдання 

відводиться оцінці фінансового стану банку. З її допомогою виробляються стратегія і тактика 

розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх 

виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних 

операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів. 

Використовуючи коефіцієнтний метод, нами проаналізовано фінансовий стан 

банківської системи, а використовуючи статистичні дані за період 2009 – 2014 рр., 

розраховано визначені показники, значення яких занесено до табл. 1. 

 

Таблиця 1 - Основні показники фінансового стану банків України, [1,2,3] 
Показник Станом на 

01.01.2010 

р. 

01.01.2011 

р. 

01.01.2012 

р. 

01.01.2013 

р. 

01.01.2014 

р. 

10.01.2014 

р. 
Коефіцієнт 

надійності 0,151 0,171 0,173 0,177 0,177 0,145 
Коефіцієнт 

фінансового важеля 6,643 5,840 5,781 5,657 5,636 6,881 
Коефіцієнт 

мультиплікатора 

капіталу 7,386 6,459 6,134 6,434 6,899 7,209 
Коефіцієнт 

активності 

залучення ресурсів 0,869 0,854 0,852 0,850 0,849 0,873 
Коефіцієнт 

активності 

використання 

залучених коштів у 

кредитний 

портфель 0,977 0,934 0,918 0,851 0,840 0,858 
Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

зобов‘язань 1,151 1,171 1,173 1,176 1,177 1,145 
Коефіцієнт 

ліквідного 

співвідношення 

виданих кредитів і 

залучених депозитів 1,024 1,065 1,089 1,175 1,191 1,165 
Чиста процентна 

маржа, % 6,210 5,790 5,107 4,528 4,026 3,332 
Чистий спред, % 5,290 4,840 4,200 4,400 6,220 5,50 
Рентабельність 

активів, % -4,38 -1,45 - 0,76 0,45 0,12 -1,09 
Рентабельність 

загального капіталу, 

% -32,52 -10,19 - 5,27 3,03 0,81 -7,92 
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Коефіцієнт надійності станом на 01.10.2014 р. найбільше наблизився до свого 

мінімального значення і склав 14,5%, що на 3,2 процентних пункти менше значення 2013 р. 

Щорічне збільшення цього показника за період 2009 – 2013 рр., максимальне значення якого 

у 2013 р. склало 17,7%, свідчить про зменшення рівня залежності банків від залучених 

коштів. Зважаючи на значення коефіцієнта надійності станом на 01.10.2014 р., можна 

стверджувати. що банківська система України має низьку забезпеченість власним капіталом, 

а отже, низьку надійність. 

Коефіцієнт фінансового важеля є оберненим показником до коефіцієнта надійності, 

він досяг свого максимального значення станом на 01.10.2014 р. і склав 6,881, що на 1,245 

процентних пункти більше значення 2013 р. Характерним є те, що значення цього показника 

не досягає оптимального співвідношення 20:1 протягом 2009 - 2014 рр. Збільшення 

коефіцієнта фінансового важеля з початку 2014 року в динаміці свідчить не тільки про 

збільшення активності банків щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку, але й про 

паралельне зменшення їх фінансової стійкості. 

Коефіцієнт мультиплікатора показує, яка кількість гривні активів має бути 

забезпечена гривнею власного капіталу і, відповідно, яка частка банківських ресурсів може 

бути у формі боргових зобов‘язань. Коефіцієнт підкреслює нестабільність фінансового стану 

банківської системи у 2009 – 2014 рр. й при рівні від 6,1 до 7,4 свідчить про зацікавленість 

акціонерів у проведені ризикової діяльності для максимізації власного прибутку. У 2011 р. 

зазначений показник досяг мінімального значення, тобто 6,134, при оптимальному значенні 

12 – 15. 

Рівень ділової активності щодо використання позичених і залучених коштів 

характеризує коефіцієнт активності залучених ресурсів, який має майже стійку динаміку 

коливання: у 2009 р. він становив 0,869, а у 2013 – 0,849, станом на 01.10.2014 р. – 0,873. 

Рівень цих показників досить високий, оскільки його оптимальне значення становить 0,8 – 

0,85, це свідчить про ефективну депозитну політику банків. 

Коефіцієнт використання залучених коштів у кредитний портфель свідчить про 

активну кредитну політику банків, оскільки значення показника хоча й має тенденцію до 

зменшення, проте залишається на дуже високому рівні: у 2009 р. – 0,977, а у 2013 – 0,84, 

станом на 01.10.2014 р. – 0,858. 

Коефіцієнт загальної ліквідності зобов‘язань, який характеризує можливість банків 

погашати зобов‘язання всіма активами, перевищує оптимальне значення в 100%: у 2009 р. 

він склав 115,1, а у 2013 – 117,7%, станом на 01.10.2014 р. – 114,5%. Щорічне підвищення 

показника свідчить про спроможність банків погасити будь-які зобов‘язання перед 

клієнтами. 

Показник чистої процентної маржі використовується для визначення рівня 

ефективності використання активів залежно від вартості залучених ресурсів (оптимальне 

значення – 4,5%). Значення показника протягом 2009 – 2013 рр. щорічно знижувалось від 

6,210 (у 2009 р.) до 3,332% (станом на 01.10.2014 р.), що відбулось за рахунок зниження 

процентних доходів. 

Динаміка показника чистого спреду протягом 2009 – 2013 рр. має хвилеподібний 

характер і демонструє ефективність кредитної діяльності банків, оскільки його розмір значно 

перевищує оптимальне значення (1,25%). Таким чином, для банків характерна узгодженість 

процентної політики за кредитними та депозитними операціями. 

Рентабельність активів, що показує рівень окупності чистим прибутком 

середньорічних активів, протягом 2009 – 2012 рр. щорічно зростала з – 4,38 у 2009 р. до 

0,45% у 2012, що спричинено збільшенням чистого прибутку банків. З 2013 р. показник 

почав знижуватися, його значення станом на 01.10.2014 р. становить – - 1,09 %. Таким 

чином, банківська система України характеризується неефективним використанням наявних 

ресурсів, оскільки значення коефіцієнта менше оптимального значення (1%). 

Рентабельність загального капіталу має аналогічну динаміку, що і рентабельність 

активів. Цей показник характеризує економічну віддачу капіталу і показує, що протягом 
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2009 – 2014 рр. для банківської системи характерне неефективне управління щодо 

розміщення активів, тобто їх можливістю приносити доход. 

Узагальнення фінансових показників діяльності банківської системи України за 

період 2009–2014 рр. дає можливість констатувати, що її успішний розвиток і надійність в 

умовах циклічного розвитку економіки багато в чому залежать від постановки в комерційних 

банках аналітичної роботи, що дозволяє надавати реальну і всебічну оцінку досягнутим 

результатам діяльності банків, виявляти їхні сильні і слабкі сторони, визначати конкретні 

шляхи оптимізації фінансового стану банків.. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУПРОВОДЖЕННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В 

УКРАЇНІ 

 

Держава приділяє особливу увагу великим платникам податків через їх потужну 

фіскальну та соціально-економічну роль. За кордоном давно проводяться дослідження щодо 

великих платників податків, з метою виявлення шляхів покращення їх обслуговування та 

зростання їх фіскального значення. Вагому роль відіграють великі платники податків і в 

нашій державі, однак на сьогоднішній день ця тема є недостатньо розробленою в Україні. 

У результаті проведених досліджень нами виявлено наступні проблеми, пов‘язані з 

функціонуванням великих платників податків в Україні. 

1. Не зважаючи на те, що сама назва «великий платник податків» передбачає сплату 

таким платником податків у значних сумах, в Україні нині встановлені критерії визначення 

великого платника податків, які не гарантують його дійсної бюджетоформуючої ролі. 

Нагадаємо, що в Україні платник вважається великим, якщо задовольняє одному з двох 

критеріїв: або сума доходу за останні чотири послідовні квартали перевищує 500 мільйонів 

гривень, або сума сплачених податків до Державного бюджету, що контролюється 

контролюючими органами, є більшою, ніж 12 мільйонів гривень. Тобто, можна потрапити до 

категорії великих платників податків не за ознакою суми сплачених податків, а за величиною 

отриманих доходів. Тоді може виникнути ситуація, що великий платник податків, маючи 

великі доходи, одночасно має і великі витрати, і або взагалі не сплачує податок на прибуток 

підприємств, або сплачує його у незначній сумі. За такої ситуації, ймовірно незначною буде і 

сплата ПДВ. Звичайно, що зовсім не сплачувати податки у великого платника не вийде: 

оскільки кожна юридична особа, якщо має у власності або орендує нерухомість, сплачує 

плату за землю, якщо використовує якісь природні ресурси, сплачує певні плати; за 

найманих працівників сплачується єдиний соціальний внесок (але він також у частині 

нарахування відноситься потім на витрати платника), із заробітної плати працівників 

утримується єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб, а віднедавна і 

військовий збір. Також не зрозуміло, що мається на увазі під податками за платежами, 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи і які сплачуються до 

Державного бюджету України. Відповіді на це питання ми не знайшли у офіційних 

нормативно-правових актах (можливо існують внутрішні документи контролюючих органів). 

Крім того, залежно від місця реєстрації великого платника податків буде й різним розподіл 

деяких податків між Державним і місцевим бюджетами. Наразі, згідно зі статтею 29 

Бюджетного кодексу України тільки до Державного бюджету надходять такі податки: ПДВ, 

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), 

мито, а також військовий збір. До того ж у Податковому кодексі України у визначенні 

великого платника податків мова йде саме про податки, а не збори, плати. Тому не зрозуміло, 

чи враховуються як сплачені податки у цьому сенсі суми військового збору, єдиного 

соціального внеску, яких немає у переліку податків і зборів, що складають податкову 

систему України. 

У будь-якому разі, щодо останніх трьох платежів до бюджету виникає питання: чи є їх 

сплата до бюджету заслугою безпосередньо великого платника податків, який фактично 

виступає у даному випадку податковим агентом. З одного боку, дійсно, ВПП перераховує не 

власні кошти, але, з іншого боку, його заслугою є створення робочих місць, працюючи на 

яких фізичні особи-наймані працівники отримують заробітну плату, з якої і утримуються 

потім у бюджет дані платежі. Таким чином, проблемою є неоднорідний склад великих 

платників податків в Україні, оскільки за чинними критеріями до цієї категорії можуть 

потрапити платники, які не сплачують податки до бюджету, а лише мають великі доходи. 

Однак наявність великих доходів ще не означає великих сум сплачених податків: по-перше, 

податки можуть бути нараховані, але не сплачені, а по-друге, маючи великі доходи, платник 

може мати не менші витрати, внаслідок чого оподатковуваний прибуток може мати взагалі 

від‘ємне значення. Стосовно ПДВ, також при великих податкових зобов‘язаннях, маючи 

великий податковий кредит, сума до сплати може бути незначною або взагалі від‘ємною. 

2. Неоднорідний склад великих платників породжує ситуацію, коли одні з них реально 

є бюджетоутворюючими платниками, а інші потрапили до цієї категорії лише завдяки 

великим оборотам. Хоча, на нашу думку, останні в першу чергу потребують більш пильної 

уваги перевіряючих, аби виключити ухилення від сплати податків. Вважаємо, що 

супроводження цих двох категорій великих платників має носити різний характер, з 

урахуванням податкових ризиків притаманних їм. ВПП, які наповнюють бюджет, 

заслуговують на VIP-обслуговування, а ВПП з великими доходами, але незначними 

сплаченими сумами податків, мають бути більш ретельно перевірені щодо достовірності 

витрат, що враховуються при визначенні податку на прибуток підприємств, та податкового 

кредиту з ПДВ. 

3. Статистичні дані щодо великих платників податків містяться у звітах 

спеціалізованих органів з обслуговування ВПП (спеціалізовані державні податкові інспекції 

(СДПІ) з обслуговування ВПП на чолі з Центральним офісом). Однак ці звіти містять дані 

лише про ВПП, які перебувають на обліку в цих органах. Відповідно інформації про ВПП, 

які залишились на обслуговуванні у звичайних державних податкових інспекціях (ДПІ), – 

немає. Тому важко зібрати вичерпні дані щодо великих платників податків по всій Україні 

через велику кількість ДПІ (для ВПП на сьогодні існує 7 СДПІ та Центральний офіс, а ДПІ 

по Україні налічуються сотні). Як наслідок, відсутня загальна повна картина щодо 

фіскальних ефектів від великих платників в Україні.  

4. Поряд з тим, що частина великих платників, не зважаючи на законодавчий припис, 

знаходяться на обліку не в СДПІ, а в ДПІ; в СДПІ та у Центральному офісі перебувають на 

обліку платники, які не є великими. При цьому, останні складають близько половини всіх 

платників, що обслуговуються в цих органах. Виникає питання, що це за платники, і як вони 

потрапили на обслуговування в СДПІ або Центральний офіс. Законодавчо це питання не 

врегульовано, на практиці ж − це колишні ВПП, які й після втрати статусу ВПП, залишились 

на обліку в СДПІ або Центральному офісі. 
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5. Багато питань виникає також до самого визначення великого платника податків, 

зазначеного у Податковому кодексі України (ПКУ). Так, відповідно до п.п. 14.1.24 ПКУ 

«великий платник податків - юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за 

останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів гривень 

або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період 

перевищує дванадцять мільйонів гривень». Перш за все, не зовсім справедливим є те, що 

коло великих платників податків в Україні обмежується лише юридичними особами, при 

цьому залишаються поза увагою фізичні особи з великими статками. Однак, виникає 

питання, які ж критерії встановити для фізичної особи. За аналогією з нинішнім 

законодавчим  визначенням ВПП це можуть бути: 1) сума сплачених податків (але людина 

може приховувати свої доходи, мінімізувати податки, тому в умовах низького рівня 

сумлінності сплати податків, цей критерії може бути малорезультативним); 2) активи, майно, 

які перебувають у власності фізичної особи (але відомо, що заможні люди намагаються 

максимально розпорошити серед родичів і довірених осіб права власності, з метою не 

стільки мінімізації сплати податків, оскільки донедавна не діяв навіть податок на 

нерухомість, скільки перестраховуючись від конфіскації цього майна, у разі їх 

кримінального переслідування). По-друге, розміри обох критеріїв, виражені у гривнях, 

залишаються незмінними з 2011 р., не передбачається їх коригування навіть на індекс 

інфляції. Однак зрозуміло, ці суми сьогодні та чотири роки тому мали різну купівельну 

спроможність. Через цей фактор, а також завдяки тому, що спочатку у законодавчому 

визначенні враховувалися лише платежі, що контролюються податковими органами, але 

після об‘єднання Державної податкової і Державної митної служб спочатку у Міністерство 

доходів і зборів, а потім у Державну фіскальну службу, словосполучення «податкові органи» 

замінили на «контролюючі органи», що фактично означало врахування тих податкових 

платежів платника, які контролюються митною службою, а отже, фактичне зменшення 

«порогу» визнання великим платником податків, відповідно − потенційне розширення кола 

платників податків, які вважатимуться великими. Саме так і сталося на практиці: якщо у 

2013 р. (реєстр ВПП на 2013 р. затверджувався у 2012 р.) в Україні налічувалося 1486 

великих платників податків, то в 2014 р. їх було вже 2131. Незначне зменшення їх кількості у 

2015 р. до 1978 пов‘язане із загальною несприятливою ситуацією в Україні, що спричинила, 

зокрема, і зменшення доходів та сплачених податків платників.   

Виходячи з виявлених проблем, можемо запропонувати наступне: 

1. запровадити німецьку практику постійного перебування податківців на території 

великого платника податків, з правом отримувати всі необхідні їм для проведення контролю 

документи та відомості; 

2. чітко прописати у законодавстві (в Податковому кодексі України або в інструкції  

по обліку платників податків) відповідальність великого платника за не перехід на облік до 

СДПІ або центрального  офісу з обслуговування ВПП; 

3. законодавчо визначити термін, протягом якого платник може залишатися на 

обслуговуванні у спеціалізованому контролюючому органі по роботі з ВПП після втрати 

платником статусу великого; 

4. уточнити визначення великого платника податків у Податковому кодексі України, 

врахувавши не тільки податки, але й збори, плати; а також податкові надходження не тільки 

до Державного, але й місцевих бюджетів; 

5. передбачити обов‘язковість подання державними податковими інспекціями, що 

обслуговують ВПП, статистичних даних по ним не тільки вищестоящій середній ланці 

Державної фіскальної служби, але й спеціалізованим органам з обслуговування ВПП 

(наприклад, СДПІ того регіону, де вони знаходяться, або безпосередньо до Центрального 

офісу). 
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ПОДАТКОВА РЕФОРМА 2010 -2014: НЕВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ 

 

Мета податкової реформи 2010-2014 не досягнута. Збільшення сукупних податкових 

надходжень мало місце тільки у 2011 та 2012 роках. Сталого економічного зростання на 

інноваційно-інвестиційній основі не відбулося. Причинами такого результату є, з одного 

боку, неповне виконання поставлених завдань, з іншого – вплив непередбачених політичних 

факторів. 

Частково виконаними є такі завдання податкової реформи. 

Зміцнення позиції вітчизняного бізнесу в міжнародній конкурентній боротьбі за 

рахунок зменшення частки податків у витратах підприємств і скорочення витрат часу 

платників на нарахування й сплату податків. Виконання забезпечено за рахунок: 

зниження податку на прибуток; 

посилення фіскальної ролі податків на споживання у доходах бюджету; 

запровадження принципів нарахування й відповідності доходів і видатків при 

оподаткуванні прибутку підприємств; 

удосконалення порядку нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних 

активів. 

Фактично не призвели до очікуваних результатів: 

структурні зрушення у податковому навантаженні у бік його зміщення на екологічні 

та ресурсні платежі (суттєвих змін в розподілі податкового навантаження за факторами 

виробництва не відбулося); 

скасування частини податків та інших обов‘язкових платежів; 

реформування системи сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування; 

запровадження податкових канікул для малого бізнесу. 

Підвищення ефективності адміністрування податків. 

Виконання забезпечено за рахунок: 

удосконалення системи ризикоорієнтованого податкового контролю для концентрації 

уваги контролюючих органів на особах, які ухиляються від сплати податків, і мінімізації 

втручання контролюючих органів у діяльність сумлінних платників податків; 

підвищення рівня інформаційного забезпечення та якості обслуговування платників 

податків; 

удосконалення порядку реєстрації платників податків. 

Для виконання зазначеного завдання не вдалося: 

ухвалити вичерпний перелік прав та обов'язків платників податків і контролюючих 

органів з метою запобігання розширенню прав однієї й обмеження прав іншої сторони. 

створити прозору систему відповідальності посадових осіб контролюючих органів. 

Побудова цілісної й всеосяжної законодавчої бази з питань оподаткування, 

гармонізованої із законодавством ЄС. 

Виконання забезпечено за рахунок: 

консолідації податкового законодавства в Податковому кодексі; 

застосування заходів з гармонізації податкового, валютного, митно-тарифного, 

зовнішньоекономічного й цивільного законодавства; 

поступового збільшення ставок акцизного податку; 

запровадження механізму індексації ставок податків і зборів, установлених у 

фіксованому значенні. 
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Удосконалення законодавства з питань трансфертного ціноутворення не полегшило 

проведення контрольних заходів для встановлення достовірності об‘єктів оподаткування 

правильності обчислення податкових баз. 

Не виконаними є такі завдання податкової реформи: 

встановлення податкової справедливості для відновлення рівних умов конкуренції в 

економіці України; 

зменшення глибини соціальної нерівності. 

Здійснення заходів з реформування податкової системи України не призвело до 

усунення усіх причин недосконалої податкової системи, які зазначалися у Програмі реформ. 

Актуальними залишаються такі: 

нестабільна нормативно-правова база оподаткування й суперечливість окремих 

законодавчих норм; 

нераціональна система податкових пільг, що залишає можливості для ухиляння від 

сплати податків і не стимулює інноваційну діяльність та енергоефективність; 

відсутність оподаткування майна. 

Додаткового вивчення потребує також питання малоефективних податків. 

Унаслідок проведення податкової реформи 2010-2014 не відбулося: 

– підвищення позиції України в міжнародному рейтингу простоти ведення бізнесу за 

показником «сплата податків» не менше ніж на 30 пунктів (порівняно з 2010 роком позиція 

підвищилася на 15 пунктів) 

– зниження частки тіньової економіки до 2014 р. на 30 % порівняно з рівнем 2010 р. 

(рівень тіньової економіки не знизився взагалі). 

Прийняття Податкового кодексу не можна вважати індикатором успіху, як це було 

зазначено у Програмі, зважаючи на його недосконалість та часте внесення змін. 

З метою запобігання повторенню допущених помилок при здійсненні заходів з 

реформування податкової системи Україні в контексті Стратегії реформ – 2020, пропонуємо: 

1) до концепції податкової реформи включити два блоки: перший - обґрунтування 

складу та структури податкової системи, механізмів справляння податків; другий – 

розбудова системи адміністрування податків. 

При формуванні положень першого блоку необхідно враховувати: 1) високий рівень 

тіньового сектору економіки і ухилення від сплати податків; 2) нерівномірний розподіл ВВП. 

Ці фактори обумовлюють необхідність:  

 збереження випереджаючої ролі податків на споживання у податковій системі 

України; 

 формування підсистеми майнового оподаткування з домінуючою роллю у ній податку 

на нерухоме майно на основі диференційованого підходу до платників залежно від 

розміру площі майна; 

 збільшення у податковій системі України частки податку на доходи фізичних осіб за 

рахунок оподаткування пасивних доходів за прогресивною шкалою. 

 При формуванні положень другого блоку необхідно передбачити: 

 упорядкування завдань та функцій контролюючих органів, уникнувши повторення 

завдань у переліку функцій, як це має місце у чинних нормативних документах 

(Положення про Державну фіскальну службу) 

 приведення у відповідність функцій контролюючих органів, зазначених у Положенні 

про Державну фіскальну службу, функціям, унормованим у Податковому та Митному 

кодексах;  

 формування вичерпного переліку прав контролюючих органів; 

 розробку системи адміністративної відповідальності посадових осіб контролюючих 

органів, визначивши суб‘єктів, на яких накладаються штрафи, види порушень і 

розміри стягнень; 
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 визначення основним пріоритетом - адміністрування супроводження великих 

платників податків. У цьому контексті, з метою забезпечення ефективності 

контрольно-перевірочної роботи зазначеної категорії платників створити робочі 

бригади постійного перебування на місті здійснення діяльності платника (досвід 

Німеччини). Це дасть змогу постійно моніторити діяльність платника, запобігати 

застосуванню схем ухилення від сплати податків, щоденно контролювати вхідні і 

вихідні грошові потоки. За 30 календарних днів, відведених чинним законодавством 

для проведення перевірки, неможливо забезпечити результативний контроль. 

2) Зважаючи на необхідність збереження лідируючої ролі податків на споживання, 

необхідно впровадити такі заходи з удосконалення функціонування специфічних 

акцизів: 

 назву «акцизний податок» змінити на «акцизи на окремі види товарів»: 

 скасувати особливий податок на операції з відчуження цінних паперів; 

 обґрунтувати межу, до якої доцільно підвищувати ставки акцизу на лікеро-горілчані 

та тютюнові вироби, враховуючи, що підвищення ставок спричиняє зменшення 

обсягів виробництва цих товарів. Це дасть змогу зберегти досягнутий фіскальний 

ефект з одночасним посиленням регулюючого впливу – зменшення споживання 

шкідливих для здоров‘я товарів.  

 

Зязюлькин С.П. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНДУСТРИЕЙ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

В современном мире международный туризм является одной из самых крупных и 

доходных отраслей мировой экономики. Он способствует социально-экономическому 

развитию, оказывая большое влияние на такие ключевые сектора экономики, как 

строительство, транспорт, торговля, производство товаров народного потребления. В 

частности, в Беларуси за последнее десятилетие международный туризм оказывает 

положительное влияние на развитие сельского хозяйства благодаря расширению аграрного 

туризма. В сельском туризме зарегистрировано 55-ти кратное увеличение агроусадеб за 

2006-2013 гг. Агроусадьбы были отмечены 234 тыс. визитами белорусских гостей и 39 тыс. 

визитами иностранных граждан.  

Наибольшее влияние на туристическое потребление оказывает ухудшение 

экономической ситуации в мире. Кризис, который охватил многие индустриально развитые 

страны, вызывает резкий спад покупательских возможностей населения. Например, за 2008 г. 

наблюдалось падение темпов роста международного туризма из-за влияния глобального 

финансового кризиса на мировую экономику, что привело к значительному снижению 

объема делового и корпоративного туризма.  

Для продуктивного воспроизводства и использования производственного потенциала 

индустрии гостеприимства в условиях современной экономики необходимо сформировать 

эффективный механизм управления, позволяющий использовать горизонтальное и 

вертикальное регулирование предпринимательской деятельности. Особенностью данного 

механизма являются партнерские объединения предпринимательских структур индустрии 

гостеприимства и частных структур других отраслей и сфер, которые будут осуществлять 

управление потоками рекреантов, что обеспечит увеличение дохода индустрии 

гостеприимства и обеспечит заполняемость объектов туризма, отдыха и оздоровления.  

Главенствующая роль в таком механизме принадлежит следующим субъектам 

управления: государственным органам власти, предпринимателям, руководителям 

организаций и хозяйств. Все субъекты управления, за исключением некоммерческих 

структур, являются инвесторами, то есть осуществляют вложения средств с целью развития 
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индустрии гостеприимства. Государственными органами власти также осуществляется 

управление на праве собственности и нормативно-правовое управление. 

По моему мнению, для достижения экономического роста необходимо определить 

стратегию по реализации организации индустрии гостеприимства, основу которой должны 

составлять следующие положения: 

 грамотный тарифный и ценовой курс коммунальных услуг; 

 минимизация издержек и ресурсозатрат; 

 активное использование передового опыта и достижений современной науки; 

 создание благоприятных условий труда через увеличение оплаты труда и решение 

проблем занятости населения. 

Сегодня в Беларуси действует 111 санаторно-курортных организаций на 25 тысяч 

мест. Не в сезон они заполнены до 90 процентов, в сезон заполненность достигает 100 

процентов, что свидетельствует о нехватке мест для всех желающих. В связи с 

заполненностью санаториев в сезон и наличием свободных мест не в сезон можно повысить 

доходность оздоровительного туризма благодаря перераспределению мест в иные 

туристические объекты.  

Поскольку функционирование индустрии гостеприимства зависит от сезонности, для 

ее эффективной деятельности как в сезон, так и не в сезон, целесообразно создать 

туристический консорциум, в который будут входить следующие предприятия: 

 предприятия, направляющие своих работников на отдых или лечение; 

 пансионаты и санатории, предлагающие лечебно-оздоровительные услуги; 

 агроусадьбы и объекты агротуризма; 

 предприятия гостиничного комплекса. 

Заключение договорных отношений между указанными предприятиями в рамках 

туристического консорциума позволяет расширить оказание туристических услуг, а именно: 

 туристам, которые остановились в гостинице и не желают приобретать конкретную 

путевку на лечение, частично пользоваться лечебной базой санатория как в сезон, так и 

не в сезон; 

 санатории, которые испытывают в пик сезона полную загрузку и не могут разместить 

дополнительных желающих на территории своего корпуса, могут воспользоваться 

свободными местами предприятий гостиничного хозяйства и объектов агротуризма. 

Таким образом, ранее предложенные мероприятия будут способствовать 

эффективному функционированию организаций индустрии. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Понятие внешнеэкономической деятельности появилось на постсоветском 

пространстве в связи с изменением системы управления и началом осуществления 

внешнеэкономических реформ. Суть таких реформ заключалась в децентрализации внешней 

торговли и переходу от межправительственных внешнеэкономических связей к 

внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, которая представляет собой 

совокупность производственных, хозяйственных, экономических функций 

экспортоориентированных предприятий с учетом внешнеэкономической стратегии, 

различных форм и методов работы на рынках иностранных партнеров.  

Преимущества внешнеэкономической деятельности основаны на структурной связи с 

производством, правовой автономности, экономической, а также юридической 

независимости от отраслевой ведомственной опеки. Предприятия-участники 

внешнеэкономической деятельности самоокупаются за счет валютных поступлений от 

экспортных продаж на внешних рынках. Такие предприятия образуют валютный фонд. [1]. 

Однако ответственность за результаты внешнеэкономической деятельности лежит на 

самом предприятии по части как экспортных поставок, так и импортных закупок для 

развития экспортного и импортозамещающего производства, технической реконструкции. 

Вследствие этого предприятия должны реализовывать грамотные стратегии работы на 

внешних рынках, взаимодействовать с иностранными партнерами, объединяя усилия 

финансового и материально-технического характера, развивая и выпуская новую экспортную 

продукцию. Совместное предпринимательство, прежде всего, основано на базе обмена 

технологиями, предоставлении капитала, ресурсов, услуг, разделении труда. [1]. 

Такое взаимодействие достигается следующими путями: 

 Взаимное планирование выпуска экспортной и импортозамещающей продукции; 

 Совместное ведение научных разработок, обеспечение их всеми необходимыми 

для этого средствами; 

 Организация процесса подготовки кадров. 

Также на экономическое состояние предприятия-участника внешнеэкономической 

деятельности довольно сильно влияют кажущиеся, на первый взгляд, второстепенными 

отдельные хозяйственные операции данного предприятия. К ним можно отнести 

продвижение товара от продавца к покупателю, своевременное предоставление 

внешнеторговых услуг, осуществление платежно-расчетных операций, прохождение 

таможенных процедур, изучение коммерческой информации о внешних рынках, товарных и 

валютно-финансовых. [2]. 

Взаимодействуя с иностранными партнерами, нужно учитывать некоторые факторы, 

которые могут оказать влияние на будущую деятельность предприятия-участника 

внешнеэкономической деятельности: 

 Неравномерность развития различных стран мира; 

 Различие в ключевых для внешнеэкономической деятельности ресурсах: людских, 

финансовых, сырьевых. Торговые отношения между странами весьма значительно 

зависят от наличия либо отсутствия ресурсов; 

 Политические отношения между государствами. Экономические связи между 

предприятиями полностью подчиняются политическим отношениям; 
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 Географическое положение иностранного партнера, климатические и природные 

условия в данной местности. 

Разумное развитие внешнеэкономической деятельности дает предприятию новые 

возможности, такие как использование преимуществ международной кооперации 

производства и свобода в принятии решений для реализации своих проектов. [3]. 
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Примечание – Источник [4] 

Как видно на рисунке, основным внешнеторговым партнером Беларуси по 

товарообороту является Россия. В 2013 году с украинскими предприятиями объемы торговли 

были меньше в 6 раз, чем с российскими, что свидетельствует о значительном потенциале в 

развитии этих отношений. В целом внешнеторговый оборот товаров и услуг в 2013 году 

составил 89,5 млрд. долл. (экспорт – 43,9 млрд. долл., импорт – 45,6 млрд. долл.) [4]. 

Значительную часть импорта занимают нефть и природный газ (8,4 млрд. долл. и 3,4 

млрд. долл.), что составляет 31,6% от всего объема импорта, а экспорта – получившиеся из 

импортного сырья нефтепродукты (10,2 млрд. долл.), что составляет 27,2% от всего объема 

экспорта государства.  

В 2013 году несколько снизились объемы экспорта и импорта соответственно,  на 

15,5% и 6,7%. Наибольшее падение экспорта в 2013 году произошло на следующие товары: 

 Нефтепродукты – 4,3 млрд. долл. 

 Растворители и смазочные материалы – 3,8 млрд. долл. 

 Грузовые автомобили – 0,7 млрд. долл. 

 Калийные удобрения – 0,6 млрд. долл. 

 Тракторы, черные металлы – 0,2 млрд. долл. [4]. 

Разнообразие видов и форм внешнеэкономической деятельности предприятий 

однозначно повышает эффективность внешних связей всего государства в целом, 

увеличивает объем валютных ресурсов, улучшает структуру экспорта и импорта, 

способствует погашению внешних долгов, расширяет сферы сотрудничества предприятий, 

привлекает новые технологии, ресурсы и капитал в страну. 
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РОЛЬ СТАБИЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 

Функционирование рыночной экономики невозможно без эффективной банковской 

системы, которая обеспечивает деятельность денежного рынка, активно обслуживает и 

влияет на все экономические и социальные процессы, которые происходят в государстве, а 

также выступает важной составляющей инвестиционного процесса. Банковская система 

любой страны отражает ее социально-экономический уклад, механизмы товарно-денежных 

отношений, социально-политическое развитие. Показательным является тот факт, что 

крупнейшими банками мира с точки зрения рыночной капитализации являются банки США 

и Великобритании, а также Китая – страны, которая на современном этапе развития 

демонстрирует быстрые темпы роста экономики. 

По состоянию банковской системы можно судить об уровне экономического и 

политического развития самой страны. Так, в развитых странах общие активы банков 

составляют 95-100%  ВВП страны. Именно необходимостью изучения такого важного 

компонента рыночной экономики и определяется актуальность данного исследования. 

Вопросы теории и практики функционирования банковской системы исследовали 

такие украинские ученые: А.Голуб, А.Дзюблюк, Б.Ивасив, Б.Луцив, В.Матвиенко, 

В.Мищенко, А.Мороз, М.Савлук, Л.Семенюк, Т. Смовженко, В.Стельмах, Л.Стрельбицька и 

другие. 

Целью исследования является изучение практики функционирования банковской 

системы, ее элементов в разных странах мира и определения ее особой роли в обеспечении 

развития экономики страны. 

Анализируя взгляды различных ученых на банковскую системукак многообразие 

частей, подчиненных единому целому,можно определить данную категорию следующим 

образом: « Банковская система – это совокупность различных видов национальных банков 

и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного 

механизма». Она выполняет свои специфические функции и роль в экономике, которые хоть 

и связаны с функциями и ролью отдельных банков, однако не повторяют их и не сводятся к 

ним, а имеют самостоятельное значение [1]. 

Роль и значение для экономики государства банковской системы проявляется в ее 

специфических целях и функциях. 

Главной целью деятельности отдельных банков является получение прибыли. Что 

касается банковской системы, то эта цель не просто не увеличивается пропорционально 

количеству банков, которые входят в систему, а вообще перемещается на второй план, 

оставаясь лишь целью отдельных банков. На первое место в системе выходят следующие 

цели [1]: 

- обеспечение надежности и стабильности функционирования банковской системы в 

целом с целью стабилизации денежных потоков и бесперебойного обслуживания экономики; 

- обеспечение общественного надзора и регулирования банковской деятельности с 

целью согласования интересов отдельных банков с общественными интересами. 

http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001818_274407_Statistika.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Стабильность банковской системы имеет огромное значение для эффективного 

осуществления денежно-кредитной политики. Банковский сектор является тем каналом, 

через который передаются импульсы денежно-кредитного регулирования всей экономики. В 

Украине банковская система является наиболее мощным сегментом финансового сектора, на 

которую приходится 93,7% от общих активов финансовых учреждений страны. 

Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их 

деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Они находятся в центре 

экономической жизни, обслуживают интересы производителей, связывая денежным потоком 

промышленность и торговлю, сельское хозяйство и население. 

По сути, банковская система – это сердце хозяйственного организма любой страны. 

Важнейшие функции банков заключаются в обеспечении бесперебойного денежного оборота 

капитала, в предоставлении возможностей получения необходимого финансирования 

предприятиями государством, частными лицами, а также создании благоприятных условий 

для вложения средств, с целью накопления сбережений в национальной экономике. 

В структуре, источников финансирования капиталовложений, предприятий развитых 

стран доля банковских кредитов составляет США – 40%, в странах ЕС – 42-45%, в Японии – 

65%. 

По состоянию на февраль 2014 в Украине наибольшее количество кредитов (около 

45%) выдано коммерческими банками предприятиям сферы оптовой и розничной торговли, а 

также сферы ремонта транспортных средств. При этом, 25% всех кредитов банковской 

сферы Украины предоставляется сфере обрабатывающей промышленности [2]. 

Во всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они распоряжаются 

огромным денежным капиталом, который стекается к ним от предприятий и фирм, от 

торговцев и фермеров, от государства и частных лиц. 

Среди 50 крупнейших банков мира по итогам 2013. 7 банков Китая, Германии – 3, 

США – 4, Великобритании – 8, Франции – 6, Японии – 5, Австралии – 4, Канады – 3 [3]. 

Однако, в современных условиях быстрого развития банковского сектора в 

большинстве стран мира наблюдается следующая тенденция: значительная часть активов 

всей банковской системы страны сосредоточена у 4-5 крупнейших банков страны. Не 

является исключением и Украина – пять крупнейших банков концентрируют 36% 

совокупного капитала банковской системы и 40% активов [2]. Таким образом, треть 

совокупного капитала и активов банковской системы Украины концентрируется в 3% 

банков, что свидетельствует о недокапитализированности банков. С другой стороны, именно 

такими банками почти полностью обеспечивается положительный финансовый результат 

деятельности банковской системы страны. 

Таким образом, стабильная банковская система, которая динамично развивается, 

являетсянепременным условие устойчивого экономического роста. В современной 

экономике банковская система имеет огромное значение благодаря связям этой системы со 

всеми секторами экономики. 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

Кожний підприємець мріє щоб персонал працював з належною самовіддачею для 

забезпечення ефективної діяльності підприємства, підвищення якості продукції. Саме 

розробка якісного мотиваційного механізму допоможе у вирішенні цього питання 

підприємствам.  

Над питаннями, пов‘язаними з мотивацією персоналу в системі якості працювали як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема О. Василенко, Н. Резанова,О. Шевченко,Є. Агєєв, 
Е. Демінг, Р. Уотермен, М. Хаммер, Ф. Кросбі. 

Метою даної роботи є аналіз дослідження впливу системи мотиваційного механізму 

на підвищення якості продукції підприємства. 

Мотиваційний механізм являє собою комплекс організаційно-економічних, 

матеріально-технічних та соціально-психологічних інструментів і методів спонукання до 

ефективної праці для забезпечення досягнення мети мотиваційної політики.  

Мотиваційний механізм реалізує, перетворює набір факторів, принципів, стимулів, 

мотивів, ціннісних орієнтацій, сподівань, поведінкових реакцій із лінійного дискретного 

значення у замкнутий постійно повторювальний процес. Стосовно економічної, потребнісної 

мотивації, мотиваційний механізм представляє собою економічний механізм реалізації і 

відтворення єдності соціально-економічних функцій праці : як засобу до життя, 

функціонуючому на кожній стадії своєї завершеності в певній системі макро- і 

мікроекономічних координат. Окрім того, мотиваційний механізм є своєрідною силою 

мотивації, точніше він забезпечує умови самомотивування, перетворює мотивацію із 

можливості у реальність. 

За сучасних умов жорсткої конкурентної боротьби підприємства розвинутих країн усе 

ширше застосовують ефективний інструмент забезпечення успіху - мотиваційний аспект 

управління якістю. Відповідно до визначення Міжнародної організації зі стандартизації 

(ISO), яке підтримують провідні фахівці багатьох країн, включаючи Україну, якість - це 

сукупність властивостей і характеристик продукту, що надають йому спроможність 

задовольняти зумовлені або прогнозовані потреби споживачів. Отже, система управління 

якістю є важливою складовою в менеджменті підприємства та утворює впевненість 

підприємця та споживача у тому,що виготовлена продукція якісна і відповідає встановленим 

вимогам. У вітчизняній і закордонній літературі виник самостійний напрямок менеджменту 

— управління якістю. Вчені і практики за кордоном пов‘язують сучасні методи управління 

якістю з методологією TQM (total quality management) — загальним (всеосяжним, тотальним) 

менеджментом якості. (Рис.1.).В системі управління якістю продукції посідає одне з 

найважливих місць преміювання працівників за: вилучення причин низької якості продукції; 

не допущення браку; зменшення не раціональних витрат пов‘язаних з якістю продукції.  

Мотиваційний механізм повинен ґрунтуватись на аналізі ситуації і бажаному стилі 

взаємодії керівників з підлеглими. 

Основні найголовніші складові мотиваційного механізму управління якістю продукції є: 

- вдосконалення системи оплати праці з врахуванням результатів роботи як окремого 

працівника так і підрозділу; 

- вдосконалення організації праці, що включає постановку цілей, застосування 

гнучкого графіку роботи, умови праці; 

-  розширення ринків збуту виробленої продукції; 
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TQC - Загальне керування якістю; QA - Забезпечення якості; QPolіcy - Політика 

якості; QPіannіng - Планування якості; QІ - Поліпшення якості. 

Рис. 1. Основні складові TQM. 

 

- проводити постійний моніторинг якості продукції і на цій основі змінювати систему 

преміювання; 

- здійснювати професійний розвиток фахівців з якості та питань дотримання 

санітарних вимог; 

- широко застосовувати атестацію персоналу, з метою підвищення їх кваліфікаційного 

рівня і як результат зростання оплати праці. 

Дієвість мотиваційного механізму може бути реалізована, перш за все, на основі його 

гнучкості, мобільності та поєднання матеріальних і нематеріальних мотивів.  

Таким чином, управління якістю продукції являє собою безперервний процес впливу 

на виробництво шляхом послідовної реалізації взаємопов‘язаних функцій з метою 

забезпечення якості. Отже, доцільно періодично проводити аналіз змін якості продукції, 

наявності браку та обсягів реалізації продукції, який є актуальним для більшості 

підприємств, оскільки це залежить від діяльності багатьох працівників, їх мотивованості та 

інтересів.  
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ОСНОВИ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Для успішного керування поведінкою людей у процесі їх трудової діяльності дуже 

важливо встановити, чому саме люди працюють, що викликає у них бажання і потребу 

працювати, чому одним робота приносить задоволення, а інші ставляться до неї байдуже.  

У загальному розумінні мотивація – це сукупність рушійних сил, які спонукають 

людину до виконання певних дій. Ці сили можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє 

походження і змушувати людину свідомо чи несвідомо робити ті чи інші вчинки. Отже, для 

створення ефективної системи мотивації персоналу важливо знати, для яких працівників на 

першому місці стоїть потреба у професійній самореалізації, а для яких працівників більш 

значущими є потреби у владі, успіху і причетності до справи. Необхідно також знати реальні 

потреби, інтереси і мотиви працівників, щоб розробити ефективну систему мотивації. При 

правильно розробленій мотиваційній моделі робітник не тільки самореалізує свої внутрішні 

TQM 

Qpolicy 
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QA 

QI 
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запити, але й задовольняє повністю або частково свої потреби (первинні, вторинні, ближньої, 

дальньої мотивації) [3]. 

Як і чому заохочує людина себе, влучно визначив у свій час А. Сміт. На його думку, 

природне бажання людей покращити свій добробут і є великим стимулом до праці [2]. 

Основними факторами мотивації  є : високий заробіток, фізичні умови праці, структурування 

роботи, соціальні контакти, стійкі взаємовідносини, визнання, прагнення до досягнень, влада 

і впливовість, різноманітність і зміни, креативність, самовдосконалення, цікава та корисна 

робота. Під дією цих факторів змінюється механізм трудової діяльності, так само не може 

залишатися без змін зміст та характер праці.  

Стимулювання – це засіб, за допомогою якого здійснюється мотивація. При цьому 

мотивація являє собою процес створення системи умов або мотивів, які мають вплив на 

поведінку людини, що направляють його в потрібну для організації сторону, що регулюють 

його інтенсивність, межі, що спонукають проявляти сумлінність, наполегливість, старанність 

у справі досягнення цілей [5]. Задача стимулювання полягає у впливі на потреби, які 

викликали б доцільну для колективу й у цілому для суспільства трудову поведінку членів 

колективу. Процес стимулювання - це такий вплив на робітника, який включає в свою сферу 

його потреби, інтереси, бажання, прагнення, цілі, мотивацію поведінки [1]. Мотивація праці, 

як і її стимулювання, має свою межу, досягнення якої не створює додаткових мотивів до 

праці. 

Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без задоволення матеріальних 

потреб, орієнтації на матеріальний інтерес працівників. Під матеріальною мотивацією слід 

розуміти прагнення достатку, певного рівня добробуту, матеріального стандарту життя. 

Прагнення людини до поліпшення свого добробуту зумовлює необхідність збільшення 

трудового внеску, а отже, і збільшення кількості, якості та результативності праці. Провідна 

роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить заробітній платі як основній 

формі доходу найманих працівників. Рівень заробітної плати значною мірою визначає 

можливості повноцінного відтворення робочої сили, а тому й силу мотивації. Уже на початку 

ХХ ст. передові підприємці усвідомлювали необхідність нових підходів до посилення 

матеріальної мотивації на основі підвищення рівня заробітної плати. 

Прикладом можуть бути якісно нові на той час і перспективні дії Г. Форда, який ще в 

1914 р. встановив на підприємствах корпорації фіксований поденний мінімум заробітної 

плати в розмірі 5 дол. і зменшив робочий день з 10 до 8 годин, а робочий тиждень — до 48 

годин.  

Штучне заниження вартості робочої сили протягом багатьох століть було могутнім 

дестабілізуючим, демотиваційним фактором. Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною 

робочої сили, яка стимулює робітників до ефективної роботи та високої віддачі.  

Психологічно, а потім і економічно заробітна плата повинна націлювати працівника 

на чітке розуміння ним взаємозв'язків між вимогами до нього підприємства, фірми і внеском 

його в кінцеві результати, і як наслідок – розміром заробітної плати. Суттєвим наслідком 

збільшення заробітної плати стали зміни в структурі сукупного попиту, які виявились у 

зростанні попиту на товари широкого вжитку й послуги.  

Видатний менеджер сучасності Лі Якокка писав, що цементує всю демократію 

працівник, який заробляє 15 доларів за годину. Це саме та людина, яка купує дім, автомобіль, 

холодильник. Саме вона є тим «пальним», яке урухомлює мотор економіки [4]. Зазначимо, 

що країни з розвинутою ринковою економікою постійно стежать за часткою заробітної плати 

в сукупних доходах населення і проводять політику, спрямовану на .підтримання її на 

достатньо високому рівні. 

Вплив високої заробітної плати на мотивацію трудової діяльності та підвищення 

ефективності виробництва багатоплановий і виявляється насамперед у такому. По-перше, 

вищий рівень заробітної плати (проти середньоринкового її значення) сприяє зниженню 

плинності кадрів, а отже, забезпечує формування стабільного трудового колективу. По-

друге, проведення політики високої заробітної плати дає змогу відібрати на ринку праці 
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найбільш підготовлених, досвідчених, ініціативних, орієнтованих на успіх працівників, 

продуктивність праці яких потенційно вища за середній рівень. По-третє, висока заробітна 

плата є чинником підвищення старанного, відповідального ставлення до праці, її 

інтенсифікації [4]. Проблема підвищення матеріальної мотивації трудової діяльності є 

однією з «одвічних» проблем, що їх мають розв‘язувати економічна наука та господарська 

практика. 

Особливо актуальною є проблема матеріальної мотивації для України. Це зумовлене 

основним двома причинами: 1) низьким рівнем доходів, деформаціями в їхній структурі та 

диференціації; 2) необхідністю становлення нових за змістом форм і методів матеріального 

стимулювання зайнятих в економіці. При цьому в Україні проблема зростання заробітної 

плати перетворилася на кричущу проблему всього суспільства і є обов‘язковою передумовою 

як підвищення мотивації трудової діяльності, так і сталого економічного розвитку в цілому. 

Україна потребує нових підходів формування системи оплати праці, які мають стати одним 

із головних стимулів підвищення продуктивності праці й ефективності управління. При 

цьому слід підкреслити, що держава практично перестала контролювати організацію оплати 

праці недержавних установ, а ринкові регулятори ще не запрацювали на повну силу. 

Як показує досвід роботодавців, обмеження системи мотивації лише матеріальними 

стимулами не дає підприємству бажаного результату. Тому і нематеріальна мотивація 

відіграє не менш важливу роль, ніж матеріальна, адже в колективі працюють люди з різними 

життєвими цінностями та моральними установками. Заробітну плату розраховують виходячи 

із результатів виконаної роботи і вона може змінюватися навіть у людей, що займають 

однакове положення в службовій ієрархії. Тому це викликає невдоволення і мало сприяє 

створенню здорової соціально-психологічної атмосфери в колективі. У багатьох випадках 

велике значення має моральна компенсація, в ролі якої виступають методи нематеріального 

заохочення. 

До нематеріальної мотивації можна віднести цілий комплекс аспектів – 

структурування роботи, самовдосконалення, корисна робота, а також самомотивація, 

внутрішній клімат організації, набуття нових знань та можливість проявити себе в різних 

сферах життя підприємства. 

Тільки у випадку створення повноцінної системи мотивації персоналу компанії(на 

всіх рівнях її структури) він буде зацікавлений у досягненні корпоративних цілей . 

Процес мотивації кожної конкретної людини є унікальним і не завжди 

передбачуваним. Тільки у випадку вдалого поєднання факторів матеріальної й 

нематеріальної мотивації для окремо кожного працівника, роботодавець отримає бажаний 

результат. Тому процес мотивації є дуже складним і неоднозначним.  
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